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 ۴ هاش تلود جرات کل زف ۲۲ ره یاس تایر

 5 و TE EE هدلوسات ساو یتکم براو هکلم

 N عیانس ص و شراب 0 و تالو

 . هدر رپ عماج یهقتع را 1 ردا ولو یدنلق داشکو لکشت

  یفیدلوا 0 ناکماو نامز لصاماو ۰ یدنلواس بت هزوم

 مدل واتربغومادقا هن اک او لاج سا: قر لاتو هد ره

 زدهدقعلواو

 یازرا ر رس یرک تفالخ نشت ی بانج ناه

 هبا رب« نیغ رمشلا نیم رطل ام داخ نیاقئلا دبس و 2 یت

 زمتنع تمع لو یناصاک لاعدن وپ دب ۱ ااه لب روا ی

 نمدنفا ییانناخ ( دیخاد.ع / یزافلازاطلسلا زمهاشداب واک وس

 کک او ا الا جوا هحفدروط رلاسد ی رلترضح

 ی رله تس ورح كلام هدنراهاشنهش هناولدعم هباسو رارقر

 دادهرم ندتعفرو رو تاراعو تفرعم تاب ضو عون ره

 نیما نوسروس

1 

1 



 ۲۲۲۳ اب یا رو

 هد یراق رو هدنس ران هر ر راشا هلوف ولو
 غا رر حا یهر تان سامو ووقل تتلو
 له ایت ران ووا یاس ا تا اقا را
 ندا دک |: ام وف مو هلا هراحتم لود . یدالشاب هنا ا

 ندنرلنادناخ اوروا قرهلوا یمهحش كیافاصهو رهم قالع

 ثكنهسورح كلاعو هلوماتسا هرایزلالجال تاوذ قوچ ك

 اه یزاوننامهم هم اف تاعك مد رله دارهاگ هن راتهج راس

 . یدلرو

 یسلاهاودعاسم هلساغ هتراجحم اعقوم هناهاش هسورح كلام
 . یابسا یییسوت كتعارزو تراح ما هلغاوا عارز اساسا

 . یدنلف سسات قراظن تعارزو تراجحت هرزوا قمال رضاج

  هنرتکنالراو هاغاوا یماسالاساكنورتو نارحع هاف طئاسو

 هدن رهرآ همهم عقاومو یرالو روع اجاح تونل وا تا ا

 رول كسش رارفودتمش م ولا هکی دا یرالو هسوش مظتنم

 لاب هورتمولک كم کیا نوا ید یرللوب هسوشو هورتمولیک
 یمهقاب تعارز هرزوا قلوا صوصح هعارز . رد_دلوا

 یاتماو e قلا نوجما لیهست یهفارصو هب رام تالماعمو

 : ین کت لوس نایت ی یا

 ها نهم هب رخ نکس م روا یا زا ستم ها تایقح

 هکلم دم و ه یی هببط کم و هسرح م و یر

 هد و هام ةبیط کم و قومح تک و باو کک



 ۱ هام تلود خیرات هکلدف " ۳

 یم هتناباسح كنه ریما نازحو . یدنلق اتتعاو لسوت یتشاک
 2 ید وا لکشت تانساحم ناود ها

 هنصوصخ فراعم نالوا یمهناکی هطساو كتیکلام تایقرت

 هدادعا بناکم و هب دشر تناکم ادا كرهلرو تسمه

 رکو حالصا كنهمادتسا تاکمو لک هلیسهرص هلاعو:

 تتکو كناع وطمو یملاغوح ككراهعطم . یدنلوا اتعا تباغ
 نالوا مضنم هتنامادقا كنهبنس عایق ی کلق اید

 ۶ یا نماتو لاف قراممو مولع رانا ییا و تافل

 رظن شم ید هللدع روما نالوا یبنما ساسا تنکْلع

 یرلنوناههمات وناقازحو تراجحنو هلدعماکحا لع قرهنلآ هتفد

 تادس ء أح و نود و عح یرانوناق تاکا لوصا و

 هک تیادو فینصت هسرزواهجرد جوا هلیمات نیم وفانتساو

 اضعا ییا هتراتفافر هرزوا قلوا یسر هعرش ماکح هدنرل

 قوقح هحنساضتقا هددح تالکحت . یدنلق ناو هوالع اهد

 ا ا ءرزوا كعا هماقا یرلاوعد هیموم

 . یدنل وا تصا یوم "یعدم رر

 یساتندنکل ت لرل وتم نافقو. .یزاقدقارب .تلفالسا

 لکشت یراظن نوباه فاقوا هلفلوا بارخفرمهم شک الایع
 شتف تح كلود یناربمع وءهرادا كفاقواو یتاکرح درابلوتمو

 ۱ ى ناف د هن زا وا

 دش ر ینط صم ندنازیع هدننابم یلاحر ی دیمادبع رصع



GO OT OTS © 

 ۲۳۱ اب ی
 نسل تونل وا اس زا رادا نسخ ن ندنفرط یلاها

 هرادا هلمفص هر والم ته هدنناب كيهکبام نرومام ی دم

 .هیلخاد هرزوا قلوا ییح ص كاالوو یدلدىآ ك هر همم

 : دوا لک ینراظن

 ر ار هلغلوا طب رهنل وصا لادنتساو هب واتم هب ردبسع تمدح

 .ه رد ترسع هوقو هڪ يوا هل مات طفحتسم و ف درو فظ وم

DEدوا مسو هب ودرا ید هرزوا قوا هدتسهزادا ریشه  

a Eناتعا لو صا اا رخ وما  

 رار هلغملوا قنسسو مظنن ه رکسع نداو ندنایرب ۰ یدلدا ۱

 عالفو هعلاممو بلح هحیاسا هدمتسس لوصألا ندایوروا

 راب وند ورل هلق هدن را زکسم فید رژ ک اوهیوقن وریمعت تاماکحتساو

 دی زت یک رل هب EE هوق هلراضحا مزاولو تامهمو نود لا

 هدا وروا.همایع رک اسع هدنصوصخ میلمت و هرو یدئلوا

 . یدلیا اللتعا هنسهمن رل ر

 ید هللامروما نالوا هدنسهبانم یحور ات مسج

 لیصحم كل ودلاوم|قر هل | هننلاهدب دج نیناوقو دعاوف ون رسزا

 یاران هبلام ْ یدلما رام اظن یوحر EWE یقرصو یابحو

 داوو مظءارد ص نکا شم رد وا هنادرا و قراتصم اشا فا ۳

 هم اتش ندنغردحا ینرلوف ضارقتسا یلطا تباهذ 7 كناشاب

 تروصر هر ع تاضا رقّتسا ال ترضح هبا ولدعم

 ہنس 49 روا هدعاق قوا هرادا هلن ز ولوا ار هلفع وب هب وسا



 هرنافع تود جرات ةكلذف ۲۲۰

 ین دلروس نالعا هدنن واه طخ هناخلک . ردشملبا ته رصحب

 هتموکح هرادا هلا راغ ین هقدسع لوصا هب رمخ تاعظر هرزوا

 ۳ حس

 هرناد القتسسم نوجالاصم فنصیه ندندجا راریفیح یی

 تاصوصخو روما عرفتم هنراظن و هرادرهو هنلکشت راتراظن و

 كن هعوضوم تاماظنو هننادحا هنسح تاماظن و نناوق نوجا

 تیئدملصاماو مادقاو تشت هلئاس و فا هیات یارج نسح

 تا ات يدلبا باجا هلرصع تاخاتحاو كنهددح تحاسور

 هدهراداتابعش . ردشعلوا مامهاهنلاصحتساو عضو كناحالصاو

 روس نوکوب كراو رلبا هکدتک هدب ولکهلوصح د هجا

 هباس به تالکسشتو تایقرت ندبا نارکتشو جاهسا ن ۱

 ناکرانیصرت هلغلوا لاک یاع لح هدیهاشداب ترضح با وتلدعم

 لامآ نال وافوطعم هنتهح تعروكلم تهافر ی و یا

 تبدح یهعفا تارع نانلوا فاطتقا ندنرهناکولم لا شارەخ-

 تفداصم مات شب شفق رو دادعت كحهدینر هدنضرعم تمع

 و

 تور كلود. همظعمدوماو یمظنت كنهضتقم نناوق

 ؛یلاع سلحو هلدع ماکحا یالاو سلح هدننمض یبهرک اذمو

 تلودیاروش هرزوا قلوا مق هنر كران | ارخّوءو تامظن
 . . یدیلق لکعت

 هیحان ندیلاو قرهل اب راماظن یب هدنقح تاالو لیکشت

 ر الف تار مام کلم هزادا واک ار

۷ 



۷ 

۹۹ a یجنزوقط 

 تلود هدقح رازاغوو قلوا مضنم یر ید و

 هرق رار هلک لدا ناما والثم یااس یت ا قح كن هما

 كرک هیفام عمو قماقلوب یسک برح كلودرپ چیه هدزکد
 مدام هلن افت راف تود ره قره و صف

 تا ردت دیشب اس زاما هنر
 ونک ی رگساعت تامل دسر هدف نیا نارو

 انوک رب چه نوجا صوصخ و طقف بودیا هدهعرد ندنکل

 .یرلهدامكماتا لوبقینسهلخادم كتلود رخآ و ییمسر دهمت

 ( ۱۲۷۳ تحر ۲۳) ۰ یدنا

 وشا نالوا ساسا هنسهقلو اوروا ردق هنس یر

 .داشک دیدح رود ر نوجا تدم دا تلود ینهدهامم سراب

  نتتماماکح هقاضمو قلتوغرو امطق هدنیانا رس بو

 م یدا هداعلاقوف یرغو قوش كنلاهاو رک اسع فونص

 تدم رب هدوعلاد عب ندلو وتساویس یرلاغود هفتم لود

 تع عو لوقف هزار یر هنو تساقاو تکم هل نا ا

 ۰ ردرلشلنا

 هءاخ

 هربخا ناقبس و تالکشت ۱

 تامظتو تاور اع تاو هی ندسهدهاعم سراب

 0 دن دم يتسهلخاد یاوف كرەدىا ماود 1



 ا تلود خیرات ةكلذف ۱ ۳۸

 اا فصاو طظفاحم بونلکو هترزوا یسەعلف صراق ولهسور

 ین راهقرف سور نالک جوف جوفو تمواقمو تاب هارد

 یاهاهم كنمشد یحو شما تعزه راحود تاعفدلاب

 هلرکسعرادقمر اشابرمع مرد ۱ رادرس هرزوا كما رادهتکس
 ,یسهعلف صراقهدهسا نر جل وا لق ار هل رکس ن مر

 یسرعذو داز ءرکص ندتمواقم ورتل ردق هجروا

 لووتساویس هجدقا تاد . یدلوا ادعاتسد راتفرک كرهنک وت
 .هدهدارواه رکسعتاکرح هلو ا شش رارق هلاصمو شعلوا حف

 ۰ یدلاو

 هرلکناو هسنارفو هلع تلود -- . یسوهرقاعم . ییا

 هدسرا یراصخم هسور و ایرتسوآ و هبسورو ایندراسو

 هوس ادام راردو زود ودا مرک ادم مع نفع
 ل . یدلبا ورق اف یاو ا طناب
 ر ییطعصم ی رفس سراب هلبا اشاب ىلع مظعاردص یرلصخ ص

 تلود یسهیساسا طئارش . یدبا كب لیحدج هداز اا

 تیماع بولوا لخاد هننایم یسهمظعء لود ابوروا هبا

 هنسهلخاد روماو قعلوا قیدصت یمهملاع تلالقتساو هکام

 ه هسور کالو وتساو سو قمالوا تح ه هلخادم كتلود ر چیه

 هعطق عقاو هدنرلزغا هنوط هلبرلهداعا هبهیاع تلود كصراقو
 .قالابا ناتسرصو نتکلعو قالوا كو هالامور ندهسور

 .لود هدننصنو لرع كنسراکبو رات هجهبلخاد ٌءرادا ناک اک



 ۳۷ با یجزوقط "

 هما هراس رز هندی را ناهاسوف قاب ها یلاسو
 ردشمانا نالعاو ر

 هشفتم لود هدهرص يیدلک هروهظ تاقفوم وا 9

 ۱ 1و شل هدز یمشد تلاد لح )وس 2 یرلاغ ود

 علاقو یمهنیفس س هدوم یلرابنا چوا یندل وا راوس [۱] كکب

 سا را زوو شمرتدوک قارار هده سرح

 نادرو هس لیش نالوا ندنناملکحتسا یمهعلق لو وتساویس

 كو یلووتساوس ن ہشد قر ۹ لوا حت یرلەباط فوفالمو

 هلساف و لواهنسرپ كن ال وقم یر یروطاربعا هسورو هلو

 هدسراب ندنخیدلوا یخار هحلص ردنابکلغ یلعوا نک هسرپ

 ۰ (۱۲۷۲) یدارب و رارق هنسارحا هحلص تارک اذم

 وص كوروج هدرفستیاد تن . یاعوثر مث رس رورم

 راما یتسهملق لوك كرها زواجم یدودح یراروالد

 لوطا. دوا (بفیرگ لت اشایدحا یلرحات هدءهرکصو
 ہرا و هخ خا اشابردان مرکلادبع ینایرج ینادناموقیمودرا
 ندناکرا ودرا هدهسا یدک هنکلاع هیسور هدنرلتهح لاح

 ندنکیدک هنبر اطا داتا هما راشم اشا دما ا

 فرظ ندنشدمهلوا ردتقم هتمدخ نسح زارا هد یو

 یو را نیو بنت هلعانابامرف ینودرالوطا ۲ اسان ی

 نالوا ارد نادوبفهلیمان اشایدم شن آ اروم هلا راشمریم ۲۱] ۱

 كا هرکص نداشابرهاط یلغوالکذج هدشاس رصع هکردتمه لاع تاذ
 . ردنماشاب نادومق رومشم

5 



NNهام تلود جرات ءکلذف  

 یدلوا دراو هنیزاغو لوبناتسا جوف جوف یرلاغتود بودا

(۱۲۷۰) . 

 طقف رلیدتک هبهراو دورولب هلوسناتسا هدنساننا یسهرصاح

 دارف هنتعنع هعرف هدا تعحر مرز ندهرتساس ولهسور

 یسهعلق مکحتتسم لا كنهبسور هدناحاوس مرقو رایدر و

 لو وتساوبس نالوایرندنسهبرح عقاومرومشء لا كناورواو

 1 سا نم گو دورا یدناف دانغا تار فده

 ولت لک هنص وصخ یا و هظفاحم (۱۳۲۷۱ ) هدوفدنل وا عورش

 هات رحو نام او هولقلاب ولالا هدع رو داک 5 یرکسع سوو

 رکاسع هدنسهلحو شملوا عقاو یرلهرومشم ةبراح ربتقارتو

 برطاراد مرق . ردشملبا باستك | تایرفظم یلئناش هقفتم

 قوس ههروک ذم هر زح یقسودرا هن وط ولهسور هح وا

 لاغشاو هعفادموشراق هیولهسورینتکلم ردق هنررقت كحلص

 ندنغب دلاق نیا هدنو هنوط هلهحوو بولا دعو یک هال

 ه هراویواه دونج نالو هدیلیا مور اشاب رم مرک ۱ رادربس
 ا ۱۳۷ ) یدا ی دقت ار نداروا كرودا عج

 یلاعت هللا اعل هدهسا یدصا هللدش یزمهاکودرا هولزوک ادعا

 ندهرصم ءارحا هدهراعوب . یدلوا رانفرک ه هلماک تعزه

 تعاجش ییدرتسوک كن هيناع رک اسعو شلوا دیہش اشاب میلس



 ۲۱ ۵ باب ىز وقط

 كعاهظفا ی رالحاس یوطاناو ییامور هلغعلو یسهرح وق

 هنطروفاغننود فیفخ ولف کیا نالبراقبح هزکدرف هلشرومأم
 هدننورد نامل راثو ىدا راشعا احتلاهننامم تونس هل روهظ

 یمانتود بولک هنیزغآ نامل یرلیق هیدور نکیا زادنا رکا

 . (۱۳۷۰ رفص ۲۷) رل دابا برج

 ارز ملل رم ارا ارم اکسس او

 هرتلکنا نکیا هدنلاح هرک اذم اهد هرام .  قاقتا دا یلع

 جی یتادیدهنو تارولطم كنولهبسور یراتموکح هسنارفو

 هدکعا نیس یتسهاروفوو هنالفاع تاکرح كەس تّطلسو

 E لب دنا هدکم سوت یراق ع ه هبلع تلودو

 هن وط .یدا شموغص یراارا هللا هبسور هح هقبتل وب ورندتفو

 ماظتناو تعاحش رام ییدلبا راهظا كنهینامع رکاسع هدنیو
 *یداب سکعلاب یسعقو بوس کی دلوا یرلتمسم ثعاب

 هظفاح یهینامع لحاوم ًافاحتلا هنوباه یاتودوشلوا ترودک

 اف 7 لالو هدنزاغوب کد قا نوحا 4-سرام و

 . یدبا راشمر و صا هتع نع

 هیسور|۱] لارو ادراس هرکصو امملاراشم نیل ود ادا

 دقع یمشو قاهار یفادنو رواه لا هلع رد ط

 ندنفیدلوا شماعا عمجو لکشت زوم لود ااا تفولو ۱

 . یدبا یموکح نومهیمم ایندراس یموکح یلئوف لا كایلاتبا



 هناف تاود خیرات ةكلذف ۳۱

 هنا ۲ رب دل وا مزممو تولغم هس رزوا kA) TR تعاحش

 بول روا دا یا لا كى اشا لیعامسا (۱۳۷۰) هدنسه راح

 لع ناطیاضواما . یدشلوا رادهرح هحففخ هدسودنک

 هاو « مر 1 رادرس » اشاب رم و تافاکمو فیطات مار

 قره وطیشر کسع نع هیوکو هارو ناف ليڪ

 . یدنروکسو ندیلاوح لوا ینمشد

 -رکسع تاکرح هلا لد یتالب ولهیسور هنرزوا كۆت

 ی
 هعفو كوس كا كنهنوط هکیدلبا هرصاحم یهرتسلس هلبا زواج

 ات نک ۰ یدلوا یدو صا ان وشا یس هرج

 و هدف رطه یهرتساس و کس .سور ردف كس

 ۳۲ ا هاطتاع تمدخ هارکتع كب نوا رکن هدا

 هناعیحش رویغ درع مان اشاب یوم یلکیالس یتارف یمیوط
 هلشاصا هک رب یسودنک هدهرصاحم یانئا بولیا تمواقم

 ۱ سو ام ردتلآ یهعلق نمشد هدهسا دل وا تداهش لزم رس لصاو

 ۰ یدلوا رو هتمحر نزود قوزو هلا هک تاقلت قرلوا

 كنهيناغع رکاسع هدننو هلوط .  یسعقر تويم

 یوا كا ثاحالصاو تایظتن هنارلد هعفادم ییذرتسوک

 كن سهماطءهم لود اوروا نال بت هه اع تلود هلغلوا

 هلخادم لعقلاب یسهعفو بوس . یدیشلوا یتسحم رهظم

 كيهبسور هد زکد هرف که وش . یدللا مازلتسا ین راتواعمو

 ههحورود و یدلوا روع ا ماظتاو طابتحا



 ` ۳۱ ۳ باب یجز وقط

 كنهسود زار هلا ناس یس هالا ت یانو ا

 هدو 3 یراهعوبتم تاود هلبا هم امع همتی فض ر یتفلکت

 ا كما وخادم هتسهیلخناد رومآفرش تار
 فقوقحنم سار .یدلنا در كرهیمر ل وف ناباش ندنغدلوا

 بودا كر یلوبناتسا هله ترافسو هلیساطعا موتامتلوا

 تور هرعت هدام تاما وله يسورو یدلا تدوع هوا

 . یدلا هللا یرکسع لاغشا یتنکلغ كرولا را ین ره
 یدصف ءوس رب چیه وشراق ههلع تلود یموکح هسور

 هده سرلا هعاشاو نالعا ههمضعم لود |هاظ ىنغلدملوا "

 ینو ی روط ندرس و هس اا تاراخحو تارک اذم

 تطل یزواحم قح ر هنتکلع نالوا ندهنامع تالااو

 هدننسهحطا ید ا یمەنس ۹ ب واک نارک ههبنس

 ه اشا رع ینانادناموف لیامورو یدنلوا برح نالعا ههبسور

 یدنلف هلاحا و عیدو

 ی رم هن وط ندسدو وله يسور ےس یم رگ علاقو ۔وط

 .یدما هدم رع كما موج یرغوط هیطسو لیامور هر

 داسا رک ر یش بودا فدک عامو تشد اش 0

 هب وقت و ا لار وم تاقلف کمدی سر ندوو

 ه هعاتلوا هدناقاروط نوحالافغا یادعا تاکرحر ار هلکملیا

 هغاداوا اشور یا راما کنم ۵ و
 ییدلبا زاربا كنهمنامع رکاسع هدنراهرام تافلقو هناتحو



ARALهیناقع تلود خيرات هکلذف  

 قموکحهسوریم هن ۱۲۹۸ -.کرفم ۱۲۷۰ دا سرور
 .تاماقمناک هدش رشسدق .یدشم راقمح یمهلئسم هکرام تاماقمرب

 . هس راسالاف كلوتقهدننامز ینو ناق ناماس ناطلس ا ییامدخ هوسبع

 هثدلو تصرف ینامهر سقودوتروا [رخّوم نکیا شفلوا اطعا

 لارتشا ههروک ذم تامدخ رهدبا لیسصخت راتواه نامرف

 اوز وقسم ندک هفرش سد و هسور . یدراشعا

 هدوحوم تادهاعم هدنساسا یرلر سم ندهناهاش كلام كنو

 یراقدلوا رهظم ههبمارتحا تالماعم هدنروصقفاوم هنماکحا

 له هتناهر سفودوتروا كننامدخ هبوسع تاماقم هلا اعدا

SEIT۳ هات سا ابرو ها یک  
 .یدل واو هلثسم ندا جاتنا یقرحلصا 4یدلبا باط یدک ّ

 هدکعاارحا اف رحم ینماکحا هدوح وم تا او هرس 3

 هلا نالعا کا اعا اهدیاق ر هلو ندنوو یشدلوا

 طاتح رب هرزوا كملبا قیفدت یتسهلئسم هکراسم تاماقم یارب

 خراوت مه لوصا نالوا یراح . یدلا لکشت نوسموق

 ۳ لمامت مدمع الع تار نارو اتطعا هادف
 هدهسدل ا هطبضم مظنت هر وصوا نویسم وو هلغل وا قفاوم

 - و روا راز ا هلو قم هحیاتم وکح همس ور تروص ول

 هدننمض یسارجا میرست كنافیلکت یهدنتح یهذم سقود

 رخ ها دا لاوروف نفخ ما تن ومات
 هلاصم اب وروا هاع تلود .یدلدا مانعا هداعسرد فوقحم

N3 ۳۳ 

 ره 5 نی



 ۲١۱ ۱ باب یحزوقط

 كل ود هلغلوا شعا عضو یترلساسا نا هل | ریخت

 همت ا. یدالشاب کمر و رلهرع لر م هف و صم "یعاسم

 رظن نوسلوا هسیا رولوا ندتلءهو بهدم ناه كنهاهاش

 كنسههضف سوماو لامو ناح تدنما و یسماتوط یواسمهدنوناق

 قرهللوا تقد هدشاحو تلادع هدنحرط درلوکر وو ات

 تمدخ و یسه وسآ كنهلام روما نالوا هدنسهبازمیحور كلود:

a:یراهدام یطار هبهنسح لوصا كنلادبتساو تدم كنه  

 داوم هلراماظن هک ند هلفلوا یرلساسا كن هبربخ تایظنت

 تنماو شاسا ندف رطرب هےدنل وا عضو هلعف عفوم 0

 لصاح هنزخ توقو تام ترشاعم نسحو تهافرو تکلع

 یاوف هلا هرکتسع تایلعتو تاقبش ندفرط رکیدو هدقلوا

 و ک رم دا هن اهاش تایالو .یدا نا هب رگ و هر

 قح تلود هنرزوآ هزانم تالاا هدهعقو جافر قرهنلوا طار

 هدودنس هم لود هبح راخ تایسانم a داها هال اک ین دست

 تماس نون وقف ی رام را نا
 یهاط لغوا لکنحرومشم ارد نادوف . یدا رئازف یهحو

 ماظن یک یرک هنروما اغود هدیناخ دوم دهع رخاوا اشاب

 ارا راجا تم کشع عرف ید ااو
 هرو كملعتو ملعت هلیباح رلطباض ندایورواو یعیسق

 ۱ یدیشمرتس 5 وکشم تامدخهدنناص وصخ یسفر كنه یکی

 هلغلوا ناباع هلتروصررب نوکه هیونعمو هبدامتایقر لصاطاو

 . یدا هدقلوا رورمو نون تلود یاقدصا



 هام تلود خیرات کل زف ۳۱۰

 .. هلکمر ویلوا حتف هدنفرظتعاس قج وا یهعاقاکع ییدنو 3

 رارف ندماش هلیسوفروق قعلوا مطق یتمحر طخ یسودنک
 هلا ترسعو هقاضم زاعلوا فارعتو یدشود هرالوح هلا

 هقفتم لئافس . یدتنک بوقبج یرغوط هرصم نایرعو چآ

 هب ر وجاب هب اشا ىلع دم یهررقم ا بودک هه ردنکسا

 هناشاب ىلع د ثداوتلاب كنکللاو رصم . شدردتسا لوق

 اک ك ناکش اعوطق یو هناود هيازحو پاپ
 ميهاربا یلغوا كارکویااب یلع دمت كرک هلواو یسملوا اطعا
 كنابالو یک هبروسو درک و هدح نالوا هبحوت ةوالع هب اشا

 . یدنا ندنسهلمج هر رقم طنارش یدادرتسا

 كنسولگسم رصم نالوا شمراص هرصردق و هدشاس دهع

 شیاشکكهاحون هاشدای یسغلوا هوستو لح هالومس لاک هلو

 7. یدنلوا دع ريخ لاق هسرافدلوا قیفوت رهظمو هترلعلاط

 . یدلوا ناداشو رورسم هدهحرد تام تلود یاقدصاو

 یمدخ نسح هدصوصخو كناتاب دیشر ینطعصمیرظان هبحراخ

 ۱ ۲ ردشروک

 یاک اخ بولکهلوسناتسا اشاب ىلع دمت هدنحرات ۷

 . ردشملسا تدوع طباور در دحش و شمروس زو هب هن اهاش

 دوم دهع .  یس وند مدام تام لل تار

 هال لک مرزا یتسراذا نکرا هد تطاس ور ندناخ
 ۱ ی هقبتع لوصا ینواه طخ هناخلک . یدا هدقمشلاح هب هب وقت



 ۲ ۰ ٩ 0 با ا ۳

 iS 1 حا ا ر 2a .ریدروم ۱

EOاشاب دیشر ییطصم یرظان هدرا الو و هدایوروا  

 ترد یللا بودا تذوع هل وساتسا هدننبقع یرانوباه شواج

 نانلوا ربخأت باجالاب نکیا شالوا مص یسارجا هدنسهتس
 هاب بولوا رداصف ریش هدیابوب . ۳ وا نالعا هری  تامظنم

 EN E لرفو شوق
 تئارف هدهناّجلک هدهص وصخ تروصو هدنرضحم هدلب فارشاو "

 كنهدددح:رادا لوصا (۱۳۲۵۵ نابعش ۲۰) نواه طخ نانو

 هغ کر فواح روتسد هلدلوا ا

 ۰ ردهدکعا زا

FEوتو لم هام روت ی  Eیناخ دم ادبع سولح  

 ینوک یس را بولوا مظعا ردص اشا ورمخ هتجوق ی 3

 یرلترضح هاحون هاشدا .یدلوا دراو یربخ كنمازما بيزا

Eلوااهد یهداعلاقوف تناطقو تناتم نالوا ز  

 اسا یرمروم :زارآ ك
 تققح اشاب دیشر ینطصم ی رظان هجراخ . رایدعآ شالت

 هولرصم هلغملوا شغال ا هتطزوک هتراتلود اودوا لاج

 دیک ًاقفتم هلا هلع تلود يدمش همظعم لود نالوا رادفرط
 اوا مرام هد یاو هات نا

 ماشلار و رصم كرهشلرب هللا نواه یاهنود ی زاا هد ام

 هدایز كا كداسشاب ميهاربا . رایدلا هبهرصاحم تم یاحاوس
 ۱ ء



 هینافع تاود خيرات هکل دف ۲۰۸

 هر ص ضع ل و شماملاق ىلاخ 1 نده اه ی رات واه

  قوف وشراق هنالکذمو لئاوغ هدهسبا شملوا راحود هناهیاض

 ۱۳۲ هلساف یاوفو ر راو تدالحو ته افلا

 هدنران وباه سولج نیح هکنوج ردراشلوا قف وم هنقیسنتو میظنت

 یرلکبهردو نابعا نالوا ادب فرط فرط هدهسورح كلام

 3 راوي یدبا رلشمرم 2 همغتم یالآ و یا ۱ تر

 نامع هرثو شا فسوت یمودعو کب لیعامسا یزوریس

 یرانالوا مماق هدتعاطا زکم یک رهداز رابجو یرالغوا

 ىلع لللد هس ندا دره ا RN فطات و زانعا

 ۱ ی یک هدنرفرط لایت تورو اا
 نروس مکح هدهیقرش تالایاو هبقارع *یلاوحو اشاب ینطصم

 ۱۳۰ لاتناو رالشا فواد ا یرالاو داده

 هب وق و تکلغ یازحاو شاوا داشاو تعاطا دنهشر

 یرایووز یرکسع ندفرط یکید ردشعالغاب هتلود رک لا

 ۳ ی وحو ناق ها هدیدع تا یر داق ردە روا

 ۰ ردد هرب

 ینا ناخد وم ناطاس نا ا دیحادبع ناطاسدمع

 نه بش یا و

 دیخادع ناطاس- . زی رتارق لطفا ای و و ب

 تنطلس ریرس سولج هدنراشاپ زکس نوا یراترضح ناخ



 NY باب یجمزوقط

 ندي لآ E ر یسهیسایس ا ا وروا هب ریصم "هلْتسم هرکص

 ميهاربا نالوا شلک ردق ههیهانوک هلن ا الا كنهعظعم لود

 . یدلدا هلاصم دقع قرهنلوا عاحرا هب ورک اشاب

 دج طقف بولاق هرزوا لاونمو شبا هنس ید قلا

 تد ونع هدنناکرحو راوطا ثكیاشاب مهاربا لغواو اشا ىلع

 ۹ یدنتملکمزال ی 1 ا ن روک ی را ها

 مهاربا هدسزن اشاب ظفاح سکر چ نادناموق نوپاه یودرا

 هسرح ناکرا طقف كرهلبا راح فوفص اتر هللا اشاب

 -(۱۲۵۵) یدلوا بولغم یش( ERO یزوس كنه

 ناخ مرجع, ناطلتس -.. شا منام ور میاظب لا
 لید هلسهصوت كناطاو لب هه خب ورين دهام اقرب ۷

 هنکشوک ناطلس اعما یراءهریشمه عقاو هدهحیلماح هدننمض اوه

 لا کیا هالو یربخ كنسهمفو بوډا . یدراشمروس لقت

 هحیلماح هدنسهنس یجنکیا زوتوا كنسراتنطلسو هدنراشاپ یا

 .) ۵ رخالاعسر ۱۵۹ ) رایدلوا نر دلخ مزاع هدنرصف

 همدخو كتاود اصمو رویغو مدقم روفنم ناقاخ
 یلاما « رداق هعاشا ددې ۰ فقاو هللاوحا قیافد كتنطلس

 لئاسم كالوس یالا زو . یدنا رت املا لبلح رایرهش رب دناب

 تورواهنادنم هدن زل طاس نامز یسهرضم اتن كنهرادا لئاوغو

 یه.میظنت تامادقا هحالصا "یعاسم كالا ناخ ملسناطلسو

 دبیهع بودنآ لشاح سات نکع هلرلتناها كنم اوج



ieهنامع تلود جرات ةكلذف  

 .HEK ۳9 هرزوا تاود هاو هدنرفس ۱۳6 ندا"

 .یدیشلوا نایاع یتراما توک رس ضب ندنروطو لاح بوس
 اشاب هللادبع یسلاو اکع كنم رلەلوک ندیا رارف هاکع تاه
 تك.صوضخ نالوا یورد رمضم یتساعلوا هداعا ندنفرط

 یدنک هلاح نهلکد لود ساوا هلکعا دع هلیسو هنلوصح

 هس رز وا ك یدعا افصا صا هدهسدن وا تحیصا دنح یهو

 اب موزل كرهلدا نالعا قاتل یعع قرەلوا ینامرف:

 تفت رکسعرتم اا ناک اغا هدرزواو رایدرو یوق املع

 ( ۱۲٤۸ ) یدن وا"
 صم اتیا ت نسح یناکرا نواه یودرا

 هبلح اشاب مهاربا هداز اشاب ىلع دمت ینادناموق كنیرکسع

 رکاسع هلغملوا روح هتمحر اشاب نئسح اغا بویروب یر و

 هینوق رورلاب ندنراغاط ليا جاو ندشالو هنطا هیرصم

 اشاب دم دیشر مظعا ردص ۰ ( ۱۲٤۸ ) یدلالوز هنسهووا

 هبیرصم رک اسع بویلوشراق یسودرا اشاب مهاربا هدهینوق

 تیاغو یلراق اوه نکیا شللق زا هفلوا راتفرک ههلماک تعزه

 ۱  يرکبص یدک اعا دنشر هلبسس .یلوا لام و

 یعویش لاحرد كنوبو یدشود رسا هلکمر و رک هنجماییروس
 ۰ یدلوا یداب هنسملغاط لب واه یود را

 - اربعا هبسور هيلع تلود هسرزوا یسهعقو هرو وشا

 نادا بود قافتا دقع هایسهدهاعمیمهلکسا راکنخ و هاب روط+



 *۲ ۰ ۵ باب ىج زوةط

 ۱ او املع كرصمو ین راک نم ۳

 رلارضحم ضرع ددعتم نانلوا مده ندق رط EF ا

 لا 0 او رصم هرازولاعم یسهنس ۱۳۱۹ هسرزوا

 ۰ یدشم وا

 لص ن یکم ااو رصم« نالوا یدصقم یاصفا ا لعدم

 .ییدلوا هدکملیا ارجا هدلوبناتسسا كناخ میلس ناطلس هجدیا

 هلعف عقوم هلتیقفومو تعرس ل یامظنتو تاحالدا

 .هلا عورش هکمزا رررر یرلکب نلوکو یدالشاب هغ وف

 .بودا طیض یهمیسح كالماو یضارا نانلوب هدنرلفرصت تحت

 .ثتال و هک | عطق یر هلخنادم تسد دارا ن

 زو E هدهداعلاقوف تروصو هدتاو 8 یرومعمو توف

 تردد رهف درس اهو تا ر
 السا تام نوش كرکو هدو رظن كارت ان

 سا «هداهح رک اسعو ندفرطر قرهرا ی هدنحآ

 یراهش راف كنفو ب وطو هارو هنسر ۳۹ ییمیاعت

 هتنراضحتسا هس رح مزاول هلساشنا یرلبه برحو تراحتو

 . ماط رب راسو قرط مظنتو تعارز رشک ندفرط رکیدو

 .یدرابا مادقاو یعس هه نار طااسو ربقوت هلباهعف تاشاق 0

 شتوسو رانامناط ۳ تامادقاو تا ارحا ردوو

 یدا شو دوحو هرضم تا ضعل هدننوردو شلافوح

 نرکت هلا هاوو هدرا كفو هروم یا و



 هسافع تلود خیرات هکل ذذ ۱

 یدلبا طع یرضوط هبهنردا رورلاب ندرلناقلاب یرکسع

 رادرتفد یرلصخ هللع تلود دره رو رارق هب هحاصم راحات

 فک اع هسوک یدمآ و كبرداقلادبع ندلاومو یدتفا قداص
 یتهساسا طارش . نشدلبا هطاصمو هدهاعمدقعهدهن ردایدنفاا

 قعاط اسر یتموجح ناتنانو هل رابرت و لالقتنا هبهروم

 نوبلم قحر نواو كلدا دسرتیازاتما ناتسرصو نتکلعو

 . ىدا یرلهدام كلرو تانمضآ و

 یرازسنارف هدنلا ناخ ماس رصع تام ےرھو عراق و

 اشا ناس كاج وک ارد نادوف هرزوا كما جار محا ندرصم

 5 ر نالبزا ندهلاوق نکردبا تع نع هللا نواه یان ود

 هرصم هدکلرب ىد افا لعدج نالوا یشوبشاب دلرکسع وللکوک
 تدوع نواه یاغودو ندقدلراقبح رازسنارف . یدشمتک

 هداعآ هسراتکلم ینرکسع ولدکوک نالاق هدرصم هرکض ناک دلا

 ندنفرط رلنو اشا ورسخ هحوق تیالو “لاو ندا ماف کما

 :یدبشنوا رو. هغمقح ندرنعم یشانندداسفر نالبدا عاها

 هاب | اشاب ورمسخ هلغلوا اغا ىلع دم یلهلاوف یشاب كنەنتف وشا

 كتموصخو پك ندا ماود دنالایلا هدنرلهرا اشا ىلع دم

 . ردشلوا هعقووت یادنم ۰

 تاد رب روح ِ نطق هلتاغ هده یا یا اغا لع دم

 EE نکا we قورو یشا ین همشح رس ندنشدلوا

 ییدمرو تحار هرللاو هدنسانا یلهمشح رم : یدیشل وا



 ۲ باب ىج زوةط

 ج رپ 1۳ ۲

E aD 

1 ٤ 1 

۲ 
۱ 
۱ 

 تم كناثا مهارا ی هروم یرلاع ود ها لود

 . ن را وان هلیلبعم كب مرح نده رصم یاسا قرهلوا هدنسهدنام وف

 .موحهلاب هنرزوا نواه نئافس ننایروسب زادنا رک هدنناهل

 هدنرزوا روع و هدنما ناعل نوباه یاغود رلیدالشاب ههب رام

 :تارخو تولغم ا بایت ردق هبهیعفادم ندنعیدنل و ب ۱

 ۰ (۱۲۳) یدلوا
 ,ندن رایحاب | ها لود راد هنسهعقا و نراواب . یلاع تاب

 یناعع یتیلوئسم كهرام رابحا | هدک ربا تلط تاحاصبا

 ودق هرومقرهلوا دنتسم هقح ر چه و لیمح هس رلټاد ود

 قدرا چیه همقاوبلاطم .. راببا هدو دک ات یر"
 ندشدنقوط هراز و نات كەس تطل یک و

 اشرد راصلبا هسرزوا تو یدل در نرداش هد
 هن رکسع هدنلاوش یسهنس ۱۲۳ وله سور بودا كرت ق

 برح نالعا ه۹ لع تلود كرەر دتا زواح ی.رم تور

a 

 .هب هنس يا یهالشاب هنر همظتنم و ات هلع تلود

 .یام ود و شم رب A نا نار ۳ هساور نزرسقهراو "

 یدک هنالوادوحوم هسا یتوا تن
 ندنشدلوا شمامهلوا ردتقم هبه رحم هظفاح رابه نانلف درادب

 جافر هح وق ۳ نده راحو هعفادم هاروسح ردق هند يا

 هسورو ید«هلوا نکم كمع هنک وا كنمشد نالوا هدایز تاق



 هام تلود خیرات ءکلذف ۲۰

 داع هدناغطو تواقش راب رحیکی تورو هترزوا یمهلشو

 یلغاب اغا میهارا نهج هرف یسیشاب زوب یجبوط ندرلکدلیا
 موو یدابا بیزختو قارحا یهاشق هلیتخادنا راهرواجم

 اوتفباپ ان یسومقاغاو اغلا ًامطق یغاحوا یرحیکی هدروک ذم
 لوتعت ندکب هما « هد ءروصنم یک اسع» و یدنلق ا

eeهاي  E۱۳۱۹۱۱ اه هک  

 كن را رحت ناخ دوج ناطلس هرومشم همقو وسا یدلروس

 .رد ر ندن رلد هاب تاعقف وم

 ۱۱۲۵ یاد ارت )۱۲۶۲(  ےک راقت تاقا

 ۲۱۱۱۳۶۵ E روا ؛ییفت ۱۷5۶ رفقا مود
 شرب هدافتسالاب ندنسهللخاد لئاوغ كالع تلود ولهسور

 كس رلهدام ضم) هلن ندنشدن وا مظس حلا لع كن هدهاعم

 راصخ سم ندهینس تموکح فرط هلک 2 ابلط یر و حاضیا
 وبشاو یدنلوا مظنت یسهما هلواقم نامرکف آ قرهللوا نییمت

 ید هر اس رص و حیسوب یازاستما نتکلع هح: وم هلواقم

 . یدلدا زاتما یاطعا

 دی دح هاب | هب رخ هعفوو شمردصاب یرتف هروم هلع تلود

 هللا هیسور هدننابم یاششت وبشاو شملبا ثدشآ هه رکسع ٌةوق

 لوق یسهلواقم نامرکفآ هرزوا قمامرابقج یدلرد رب
 ار یراتلود هسورو هرتلکناو هسنارف نکل .یدنشعا

 ولو رر هس رلوص ناتو بتونالشاب هب هلح ادم هسروما هروم

 نیغو توادع رار چیه هدنایم نود امر کیف ا ود



  Aناب ۲۰

 ۱۲۰۱ و ۱۱۸۲ بولوا یخار کا ملمت هرزوا هدد ج

 ءاول یشا ندنرقل رسهطدارو تلاهح هدنررفس ۱۲۲ و

 راشاوا بس ههبلک تاعیاضو راشمامهدراغا یزو كسامع

 هروم . ی | راشم تک هلوصح راقلانف هح یخد هلوسناتساو

 شا ر یلهال هدلاح یرافدشاغوآ هنس شب ترد هدنسهموو

 هسرو ماظتنا هسا همظتنم رک اسع ناک ندیصم بوسهر 7

 ماظتنا یسشوا قفوم هناصع تدات هدنفرط تفو زا هدنسهاس

 ۱۳2۱ :e یدیشما اب نوسس یموزت كن رکسع

 بشم ند هنص وصح یماعآ و ملعت دا رکسع هدنررخاوا یا

 فرش یاوتف نالبّیو یاطااضو ددانص یرحکب بوللوا
 رلشعا دنس یاطعاو تعاطا راهظا هنص وصخ ملعت هحنحوم

 تارشح نم لس یار هدا ناهار ما

 ور ویلا ملعت ز ر ید هعفد وب یک یرلقدای نامز سم یفاط

 یرلت مضح ناخ 2 ناطلس رد دلوا نایخط زا فا ا

 یلا ندسنارسلجاس شاطعش بوروس هدارا یهدات كرو
 املع هاب و اشاب دمع ماس مظعاردص .را I رب 5

 هنهرش عماح دمها نا طاس ییا رش ءاول تلود لاحرو الکوو

 كرایداسنم هیدارفا یرلقاحوا یجشویلاقو یحوطو قرءهراقیح
 درحا ناطاس جوف جوف یسلاها لوساتسا هم رزوا یوعد

 - زستعاطاك را برجك قرهنالپ وط هنسهباس فی رش یاول هننادیم
 نسح افاو یدلوا رکرارف یرااکبتو دات موز

 یرجکب عاو هدننادىم تا اشا دمع تنزع ییهدنرادو اشا



 هسامع تاود جرات ةكلذف ۲۰۰

 یعودخجنانازف ترهش هلا ناساهو عفدو یدالوط هنشاب كناشاب

 هیلاراشمیاشاب .یدنل وا بصز ی سا مارا

EEیایقشا دور ولا هنسهر زح 2 هزوم هلبا هب مصم هو  

 ا اا مور وو نل بیدات لامک
 كنایقشا قاقتالاب هلا اشا درب هحوف ارد نادوشو اشاب

 حت یتسهعلع كنولوسم نالوا یامهم عمو تاکر جم و نه

 و ا ها اطا هرلکلاب ینرتف هروم هلکعا دادرتساو

 هلا الود هلو كە داح و لوا NS وردد هنس شل

 ا ومو نودع قاحب» و

 ۱۱۰ هر ع تروا دوهط ید رج و

 ۰ (۱۲۶۱) یدنرآ

 هقط وم ر ۱ 1 ۲۶۱ مره2لایر (٩ مع هدر

 ما کسا رای رحکب نالوا ینسدسزک دل كد لع تو
 ندکل بس دا ۵ اطر هدلورناتسا ندنغب دلوا لت هاکلایماظت او

 یرلرنهو راک هقش ندممشحاق دا مشد اهد هدرله راع و

 لوا دوش ناطلس ات هنحالصاو میظنت كعاحوا . یدشمالاق

 رادملعو ثلاث ناخ یاس ناطلسو شهلوا ترشابم هدشامز

 تامادقا هلیبترت یرلکولب ناکسو ددح ماظن اشاب ینطصم
 ردفا كدهتمایف مد دا شاد ۳ ا راشعلو هده دجب

 د یارشح یرحک نانیملیوس فال هنراقاحوا هلداقتعا

 | لوصا لرهد زرالح جلف هو رانا نوشروق هیتسد



 ۱۹۹ باب یجتزوقط

 نالوا یسادختنک رزو هدلوناتساو ندنفب دالشاب هکمام هلکی د

 ی-4:س ۲۳۹ نشت سا را هلا یدفا اا رومشم

 دروح قسا ریس ینیلاو هزوم هد
 .یالشا روا
 هلا یاشا لد هر ه رص اجمل اب یهاب اشا دشروخ

 ىلاع وفع رهظم ۳ هنتمدح مدقو هنلاسو نسو یر

 كنسدنفا تلاح هد دلبا احرو زا هدهحرد تام یتلوا .

 هدا سرد یتعوطقم کم هلا لق قوهلوا یضرضو نک رثا

 ۰ (۱۲۳۷) یدردنوک

 هنعامد كنساياعر هروم یرندتفو رر بس. یسرهث و هوم

 كناشاب يلع لشد هرب : دم لالتتساو قسرس یاوه

 عنام هنناکرح ولردمو هام ءوس كراو ییوطسو تدیه

 هدهبنای قره ربق یدانقو یلوق كملاراشم یاشاب نکیا هدقلوا

 رک تبطرف نامز یراکدنکب اتار ناو

 هدنلئاوا ۱۳۳۹ قرەلوا مضنم د بناحا تاداسفاو . یدلوا

 درو نتا یسهنقر روما هدر 2

 ىلانتعاو یو ك هدنصوصخ اقشا ب 0 هنسس تب و

 0 وکج ندهسورو هسنارفو هرتلکنا هایقشاو یدعا و

 بوازوا شبا کک دادما اع نیزسقلوا منم دار كرم

 اغ روم یزو تیام قیابا دادا ردق
 ىلع د یسلاو رصم ییشا هروم قرهلوا مظعاردص شا



 هساقع تلود جرات هکلذن ۱۹۸

 a E تیام قرهلاقم ور ندن رابژ ندملسم جاحح هم

Eیدلوا وام هناساهو عفد اغا ىلع دم ندا قاقحتسا  

CANESدلرکو كرلاشاب مهاراو نوسروط یرالعوا ا  

 ندن راب دعت تسد نه رش نمرح هلسمه و را تاذلاب

 د رد نالوا یر کشا رک ںیم کا شارا ووو اک

 تسدرد رار هل سه وع د وعس نالوا یرلخ شو برخو طمض

 هحیح وم فا رش یاوتف نالبر و هزغعل وا مانعا هل وماتسا هاب |

 . یدنلوا لاسراو هداعا هنسهبلاع لاح ریمعتلا تارهوحم و

 هیسور- . اال ىلع یلنلد 2 - امت ا كتل اورو

 كن هس ورح كلامهرکسندقدلوا فرطرب یسهلناغ یناهوو یرفس

 هتسهلازا كن رلکب هرد نالوا شلوا تاغت یاعرس هدنف رطه

 نار. ود غاطو یجویلاقو یلغوا یلهکت ندرلنوب بوتلوا تبشت
 : یدو لادا رارخا .والط لغوا

 لدتنادناخ قلدوسنرا .اناذ اش لع ننلدهبن یسللاو هنا
 هدیلاوطوا هدایز ندهنسقرفقرهلوا ندتعاحشو تیارد باحا و

 كلام هرادتفاو تور قوح كم هلکعا كللاوو قلفرصتم

 یر یه بولوا ید یدافحاو دالوا ددعتمو ۰ یدشلوا

 هدنسه ولاو تالاب ا قلدونرا لب راماب قاناریم مو ترازو

 لود صاوا هلس | اقلا ندسفم صحا تیام ۰ یدبا مدحت



 ۱۹ ۱ باب یجنزوقط
 هما

 دجحازالنال وا مظعا ردص یتىم هنسافعتسا كناشاب اض فتو

 ل واه یودرا N ا داحا یهضتقم رم اد شا

 ینادامع تەجر طخ نمشدکد وج ۰ ۶ ۵ زس رخ 3:

 ردتنو نوح درب رو زارو هب هحاصم راحات ء یدیشعا عطف

 ند وص تور ین! قعلوا كر ههسوريلابا ا اراس) هابرلهعاق

 (TTY\) ردشعلوا دقع یسهدهاع» شر ۹ هلءط رش كاك روتا

 بولواش دعا برح نالعا هه بسور هس نولو ا ق ا

 را رب ات اف ت ماود ده هلع تلود

 ندنعیدلوا شمت» 0 ا یقلزمساقو ییدرتسوک هوا

 وشراق كیهوط اعفاو . یدعل وا رابتعا عمس "ها وح ا

 ۱ تام زآ رب هنا اع تالوا سم ٩
 هانروص نوها اهد یالوطندن رحنالعا كنولهسنارف هس وا

 رووا یدا لمتح قوا حاص

 . یدنا ربغم ہد همت ص كاحهدا رظا فرض تلود۰ ۱

 لوا ناخ دیطادع ناظر رس .سیاهد . رام لارما

 هد رعلاةرب رج یا هذمیاهونالواثداح هدن رايد دج ه دن رصع-

 ی و DR O یا
 رلساهو هدسناخ ملس تطلس رخاوا اقا شما فا

 مارک باحاو ا مغل ارش 0 الی سا هنیه رش و

 ندن راودنکو رایدلیا اتافاو بیر یراهر فاس مطاعاو,

 جاق رب .رایدناق یناوب جح هلتهج یراق دعاط ناماسم هقشب



 هنا تلود خیرات ءکلذف ۱۹۹

 رو را فورش مارا ترسم تا با نشت دن و
 كیاشاب ییطصم را دی روا نم ود زکیدهار مدآ

 ۱۳ ۱ یدک اوا نیا روس هل یا یی فلا

 داو رايدبا هوا شقارب یطاتحا هدعاف الاقع ا

 1 د که هلو

 شيا

 ۱ ۱۲۲۷ E E ۱۳۳۵ وبا دسر

 تتساس هلا تس ور نوبل وان هلهحو ینیدنلوا ناس هدوراقوب

 .هدنن هیلع تلود هلا ههسور نامز ییدسا دقع یتسهدهاعم

 طارش . یدشملق طرش قعواهحاصم هد و هکر اتم ادتا

 نم ربذس ندشدلردشا رارف قعلوا ۱ هدس زاب هباحاص

 ا شما نیت رم ی
 اتداع یالماعمو راوطا وشراق ههنس تنطلس بوردشکد

 رول وا لوبف یلاطم كن هسورو ندنشدراو هنسهحرد لاقثسا

 دوا 8 رابتخا هلا هسور راحات ندشدلوا هدهحرد

 هب وطهلا نواه یودرا اشاب اض فس و مظعاردصو (۱۳۲۶ )

 ىدا بذر و
 ,لسارا قرهلساب هنتکلم ادا هلا هبلک تاکرادت ولهسور

 ندنر مه وط رار هلغع وط هد رصاح ۳ ی رلهعلق لععامماو

 وشراق اکو . یدلبا لاغشا یرلف رط قحسورو هرتسلس رورلا

 رکسع هسراد قالفا ندقحسورو ندو ید هبلع تلود

 مد هتل دلبا تشن وا ندنف رط هفرا كنمشد هارو



 ۱٩ ۰ باب یجز وقط

 هقوشو قود رانالواروما ردمو فقاوربغ هنلاوحا كل وماتسا :

 رلیدما تاعر چھ هطابتحاو مرح هدعاف هاغل وا فاو 1

 كي دی دج تامظنت و تاحالصا نالسنوق هلعف مق وم هکولاح

 ت ا دوهعم هن مداح س دلو کا ن

 . رایدا وتصرف هب هن عاها ندنکدلک هس رشي |

 یسهحیک ردق ید یعرکی كه رش ناضم ریس هنس ۳

 شتآ یاقلا هتسوق اشاب یرانیغز | یرحیکی هدنرلتقو كاسما

 رار كرادملعو شمامهلآ ريخ چه تاود ناکرا « رایدلبا

 اکو ةرفاسم هدنجما لوسناتسا ید یرکسع لیا هور

 راد رادفاراب ندشیدلوا شلدعغاط هراناخو هنراقانوق

 کم هلاقم هدهنیدلیدنا مایق ههعفادمهلعباوت نانلوب هدنرادص
 كرەرو ا هنن جم توراب کیدا احتلا تان بوسمهلوا

 كير هس هرا و یداق شاب نا | ندنایو یدنک

 .: یدسآ اوهر یسقش یرحخ ردق زونجوا نالو هدشاآ
 ینعع اهد نول ترد چوا بولاق هدهجرد و تواقش

 ولرد یرازسادا قاحواو شلوا دتم ردق هنطساوا كدیعس دیع

 هاطرش قوا وفل یناحوا دیدجن ناکسو باکنرا تحاضق

 هدیناخ ياسهعق و كرکو هدهعقووب لک . رایدتیا باب دس هبهنتف

 یهراداخاصم بولیدبا انفاو وح تلود لاحرناکدد روما هجرت

 هدهرص ینیدنلوا فالئا یارابقحسور . یدلاژ | رامدآ رالکا
 هناعشا دف :تسدقا الاغ زر ات و



 ی
 1 هینافع تلود خبرات ةكلدف ۱۹٤ ٠

 ۳۳۱۱۱۱۱ لعاب یوورس ندناسعا ناتفتم نونجا
 ناعوراصو كب ناماس هدازرابح یرصتم قوا زو نایعالانبع

 ۱۰ یرکسع یرلتعم افا رع لعوا نامع هرق یفرصتم
 نالوا یرادفرط فورعم لا كدیدح ماظن و یسلاو هم وق

 هلیتاناف دیدح ماظن کیدلس هالپوط هلیما جکنفت اشاب یضاق

 صاهدلاوحا ضم ممااراشمنابعا هل رللوا توعد هلوبناتسا

 هماننوعدر كرادملع نکا ندهلغتم ییلس هما افصا یوادص

 هدتفاف ورد یرلفاقزو ارح لوماتسا . دا تباحا هنس

 ۱۳ را درادا نده دلوا .لامالام هلا هغو ک تیغ
 کلد رر یک هراف یرلاروز قاحوا نالک هدا ضي رعت لحعات

 . یدنس

 کیر, هلرارارق كنابعاوالکو الاثتما هبیلاعما هيلع ءانب
 ۔احوا یلوق وقو قتلوا معاف هنر دیدج ماظنو مظنت هماننوناق

 هلیمان« دیدحناکس » هرزوا قعلوا رابتعا یسحزکس كنسراق

 اشاب یضاق بونلوا عورش هنر رح همظتنم رک اسع یلمیلمت

 5 او یسلاو لوطااهرزوا كما تماقا هدنسهلشق هبمیلس

 .یدنایقنیعت یرظان ههداهج یدنفا جیہو یرکسعرم همظتنم

 . یدیشلوا لئات هغلنادوف هلترازو هنر یدنفا ضار هحمدقا

 قرغتسهلبا تیدوبع ناچ دیدحت و هنطو ماعا ملا راشم نابعا

 . رابداکح هنیرلر قرهلوا نوباه

 رار هلسمحو تبالص اتا ییطصم رادماع مظعا ا



 ۱۹۳ باب یجزوقط

 ناطلسو رلبدلبا احلا هدر كملاراشم یاشاب هفحسورو

 هحلودو ند هدنراتنطاسناوا نروس هنس زوقط نوا كمساس

 یندلوا راحود كل ود و ندنل نعو یتامدخ ناک هعوقو

 اتم یاشاب هدا هدا دادعآ قو ضا رع ی ثم و نآ رحم

 شا وشا . رابدروت 9 دق هلوساتسا ا هه ردا ادا یهما

 ترا مع روم وار همتا یار را قحسور هدزمح رات هناذ

 یاعت هللاردقس ناخ مس ناطاس هرز وا ینیدنل وا ناس هدحراوت

 نالوا یادمص نوص ظوفح هلکعا تداہش تبرش شون

 رد رل شمر ور تطاس مد سولح نا نا دو نا

 ( ۱۲۲۳ هرخالایذاج ۽ )

 A اد ع ناطا بمب نا یاد ناخدوخ ناطا هس كه

 لواناخ ۱

CANS NID 

 دیهشنافاخ 2 اند ىت اص یفطعم زارع
 یرللخدم هدننداشو تلرع زوسلد هعفو كناخ ماس ناطاتن

 یازح قرهنلوا مادعاو لتف رر رر هنهم صاخشا نالوا

 یعصم رادملع ناللوا بصز مظعا ردص ۰ رابدلو یرلازس

 بودکروایک کرک یرابرحکی یسایسوتوطسو یبیه كناشاب

 ندّتنماو و و . یدلاق ىلا هاهد كف كنبر چیه

 تارک اذمیارحا قرهنلواتشت هتلود روما حالصا هدافتسالاب

۱۳ ۳ 



 هنافع تلود خرات کل ذف ۱۰۹

 هدنواه یودرا هسرزوا هه و رکم علاقو نالوا روهظ ةدزرس

 هلع كمظعاردص بونا ثا هخانغزآ حد راب رحیکب نانلو

 هتنرادص كناشا ینطصم ىلج یطفاحم یزاغو زکد قا

 ۳ وا تمس هترازو تلتسقش اإ ناول یرافاو

 تکرح ولهیسور هکیدلاغوج داسفو شروش هبترم لوا یخد
 GEE Naze ینغح هل وا هعقادم لصا 4هسرو دا زواشو

 م لذا

 قجس ور. یااتمنارفررک سولم اسا یفطصم رارفلع
 تادرب ندنوطسو تعا باح اشا ییطصم رادملع ندابعا

 لا هنتلایا هرتساس هلترازو هر یم هنهعقاو تامدخ بولوا

 یدشملبا مادتحاو تردف دسزاهد تاقر هلتهح وو شوا

 هنسیدنک یسهناشکرس راوطا كناغا ناول یساغا یرحیکی
 ندننیدلوا وا یسهرا یخد هلا مظعا ردص كرهلک ریغآ هلتباغ

 9دوخ هتسسور هدلاح رب نوکسوک هلا ار نوبرا هدءرتساس
 . یادم

 ندالقع ندا رد ینیناخ ماس تاحالصاو ندتلود لاحر

 یسادنتکر ی ز وویدنفا نمارلوا هسا یتا ناسک یجوتکم

 چیم یرومام تاعیامویدقابلاغ باتکلا س؛رو یدنفا قضر
 هدو اه یودرا هل دیعم مظعا ر دص هلهحو سهقتع لوصا ىدا

 رادملعو ككرهیمهدیا تدنما ولرد رب هرلیرحیکب ندنرلقدنل وب

 رارفندودرا ررب رر كرهنهووک هنتي و تبالص كناشاب یناعصم
۳ 



 ۱۹۱ باب یمزوقط

 هدقاللخا م راکمو در تماس هلا ناسا رزق

 یابقرو فراہم كناوروا . یدا نرونلایذ بانح “یا

 نق هداز لا قاحالنصا موزلو دقت لوا لا هدزیکلم

 - قوف شمرتس 1 ادقا هدنروص یدح كلا هنلوصح قرهروس

 كراء . یدبا قیفشو مرک هاشداب رب ءاوخ ربخو کد هداعلا

 . یدزلوا یضار هنسمنحا هل كلهم رق یرلن واه قلخ

 دم ادبع ناطلس نبا عبار ناخ ینطصم قاطاس دهع
 لوا ناخ

CITT NNT 

 هام ترد نوا كن رلت ر ضح عبار ناخ ییطصم ناطلس

 تراس درب طب ۳1 نوت یر تاش ده

 هلراتفاک هيو هدشاس ۰ دهع . ردشعا رو هاب رانا راک واقش

 اغلا و عفر ۳2 هعف ات تادیدحت و تاحال ضا نایک یو

 كن الاعو .یدقیح هادم ند هعدق مسا معو لوصا قرهنلوا

 ماقمعاق هلا ىدقا هللاءاطع مالسالاخبش نالوا ىلقتسم ثعاب

 چیه هدهساا رایدشلاح هتحاصم هرادا اشا یسوم هن

 هرادا نسح ید ینهاط قاحواو رایدمهلوا قفوم هتمدخرب

 نایدمءهدنآ .

SRL هلا اشا مهاربا غا مظعا ردص نواه یودرا 

 هدلوماتسا .یدا هدکعا راظتنا هتماحما تاسرفس هیسور تونل و



 هباقع تلود جرات ةكلذف ۱۰۰

 مرا دما روهظ هدنرافاع یزاخوب رکد مرف هتف
 کد واع مق هد رل ۹ر اط یی راواع کد وش )\ TY وا

 رز رعا لود شلردنوک یمەسللا دیدج ماظن هر

 ا ر ا قطصم شاق بودا ترافق نالعا

 . ناب دلهراب ی رطب اض دارهتندنا نو

 O او هوا رج وب
 ۱ تنطلس یاقدصا یغحهلوا صاط مظطع نر ر نده رارش

 هلیقوس رکسع كولب چاق رب نددیدج ماظن لاحرد بورد سک

 مح دهسا 2 سی دو ار یسعلوا ب ناک تیبا

 یرلترضح ناخ ماس ناطلس نالوا نایاش هنقالطا مسح مارو

 هلقلاتاطبویمرتسوک زاوج الصا هننوخ ٌهقارا كنسالاعرو همش

 هلاوح هاضا مامماق هلا مالسالاختبش یسعلا کوا كشيا
 ۱ اینا یرایشاب داف نا کیا لوا کولا رایدروم

 هم راقاحوا لوقو قنوت تواقش ثولهدنفرظ نوکج وا کیا
 ددح ماظن هترزوا یاط كرابروز تیام درهدا تارس
 دیدجماظنو شمنایق نالعا هلیسهطساو رلیدانمو افلاو مقر بلک

 شالوا تقناوم هنیرهلازا كتاوذ یعالسالامولعم ندنرلرادفرط

 2 د یدمهلوا ىع تواقش نکس هدو هد لا
 ا هر رانا را ریش تلا ناخ ملس

 نقاط هار هاو كنترل لوا ناک داغ
 ه رايدر وم تعا A e ارم ینطصم۔



 ج ل مم

 RE رب را و هدنحا لوماتسا كل راد وب بولاغوح

 شیاسا مه هلغلوا هدنلخاد بداو هدعاق ر یرلتکرحو لاح

 رب ده رهظم ا كت هملعم اه هد و نیک هوا هدو أ

 .دانعا یلشک ر سو ینازسماظن طقف .یدنارونل وا نظ شملوا هماع"

 .یرحکو ۱ نالوایمشدكماظا و ۳ ناسا

 را رک ادع دد ماظن ناک ا تا دا کام

 هلو سان ماوع نالوا روطفم هلکلدشکنرغ یرحیکب بولوا

 لغو ید را ربا تموصح ناهطا ادغام ندک مکن

 .یدیشمالوالصاو زونههلاح كجهدا ربدقت ییقرت راث | هلبوب

 .تدش تارا تاود لاحر نالوا یرلحوص دیدح ماظل

 . لدا لار یلج طقف نطو ید بویلوا ندنوطسو

 نارا هد ابو تناشا نا توت ار
 تایتک ۱ ناتو هدرو یدنعمالاف مدا كود

 ماظنو ندنربکدرتسوک دلامهنا كب هقوشو قوذ بولا تورث

 درابشضصع ندندعاوفو لوصا ابوروا قرهلوا یسهحذ دیدج

 .كسرح , یصعت قوص هدو ندنغدلوا یسط یلوخد هتکلع

 ۱۱ ۵ هوط هلنا كع اما مهار اغا مظعاردص .یدیا رلیا

 اشا یموم هسوک یماقمماق باکر یروما تخت یاب ندنغی دنلوب

 یر . یدشلاق هدلا یدنفا اطع لایوط مالسالاخبش هلا

 بالود ریودت كروما ندم ییا وب نالوا حرصا یر چسوک
 . یدا راو یرلالوط دب هدندسفم



 هام تلود خیرات هکلذف ۱۸۸

 ۱۳ تام یماعود هکنا بزلوا نیمربغ قعاب یش
 هدرلهرح نلک هعوقو ءاضق ًاناذو یحهلسهقاب ین رلهلم ضعب
 22 تمواقم لک لر تک هوطاخ ید در رب قوح رب

 ۳ ابو لاحاوو یراترضح ماشدا تاذلاب یدلوو رارف

 رو کلر لا قرهعدلاح للاهاو رکاسع فونصو تلوب

 لحاوس فرط یا هدنفرظ نوک چوا هلا هداعلاقوف تربغ

 ندزاغو هنساعود دا هاعضو بوط هدایز ندکس هو

 قوح ید كنريقس هسنارف .یدلردن وک رخ نوجا یحورخب

 هر الا ورق تورعو :یرایک رکنا یدهلفا یوا

 راقحندزاغو تولوا روح هوع و کس نادتماقآ ردق نوکنوا

 بولوا عفد كارهنلهدهز یلیخ هلبا راهلکنالبتا ندرلهیباط نکیا
 1 یلرش یاو اشا یملح مهاربا مظعاردص GE ند و ى

 ناوک بودا جورج ندلو ساتسا ERAS ینوناه یودراو

 . یدلاق ماقمعاق هدنوناه باکر ین اخ اشا یموم

 ناخ میلس ناطاس 2.0۱۲۲۲ لورا عیب -) ملا راه

 ۱۱۱ هوا رو رر قرتو ددحجو ملسو ملح یراترضح

 كمرو ماظن هنلاصم هناسرت و هناحشوطو كتا سرت همظتنم

 والثم یرلهناخاعا هششاو رلهععطمو هناخورایو هناخهسدنهو

 هتکلع وتلود ی كملبا داما رایش مزتسم یرومعمو تددم

 -ورلبا ید هجولبخو شملیا ماها هنسافا راتمدخ كو لب
 5 تبع یلعت ناشوا م هلءهان دیدح ماظن . یدشه



 ۷۹۷ ۱ باب ۱

 كسر یورو ا
 هن دادرټسا كت رل هعاف ردو نیتوخ بودیا ۳ 7 ی ا

 .هرنلکنا هدر ده یی دع وا تقفاوم هروص و و یفحهل وا نماض

 هدافاو ناس هلا بات یتکحهدا .تموصخ راهظا یخد لود

 یلادافا كنیابتسابس لار ییحلبا هسنارف نکل . یا

 كنسيفس هرتلکنا ندشدلوا رومو رمثم هد لود دزن

 ندلویناتسسا هیلعءانس . یدهلوا رابتعا عمس لاو هننافیلکت

 اا هد ناو هد کشا یرقس کیا نالوا یا رارف

 :هیضصندنزاف و هسناطلس هلو نوک یاس نابرف هموقص هس

 ید قرهلوا ناشفا ست | هلسودلر ییتوقو لاخدا هنس زد

 :هلبلاسرا رب ره ر هیلاع بابو .یدایا لا صا ردق هنهاکشب

 ندل وساتسا كنسحاب | هتل ا رظ توس توت ۳

 ام نفس ناسلو زادنا یکشل مدندام-رد اخو یندرط

 فیلکت اص د دم هللا هسورو یمیاست هند ا

 یسهحاوخ تایضار روهشم یار هاسر هنرزوا یسملا

 تك. ون اهیاع ود تولوا مانعا شا فو کیا یدنفاقاحسا

 هرتلکنا یدرط كنسحلبا هسنارفو عفر بلک یسهدام یمیلست
 یک وا ارحا هلا نابز .بتسانه رم هرکس لوو تلف با

 ںی دم یسههاس ده یم هس ور هل Ce ود ه ۳۹ و

 ار تاهم اهد نوک چوا قرەلر دشارارف هرز زا قملف

 هنوساتسا ندنعر دعل و یاس هرف هدنساع ود هرتلکنا ا



Aهرناقع تلود جرات هکل دف  

 هدنرلقح هعسو یلاها یکی رلکدمر دتا هفبظو یاغا یتشاک

 ا راتقولوا رايها هدکعا ارجا تايدمإو ءراکم عاونا
 3 یرصتم قوا روو كب لیعامما یللزورس یراردتقم الا

 رم یعوا نان رق یقرصتم ناخ وراصو كب ناما هداز

 9 ماق هدتعاطا ِ ندتلود یاقدصا رلنوب هک یدا

 رنک eel طا ها یعوا دناو زاب ناهروت هدسدو ردنا

 یلوتسم هن رش نامرح یاهو ندفرط ۳۹ . یدیا

 رد اور هدکشآ مرغ نیترات یملس اک یا
 هدیدح تاحالصا كنرلت ضح هاشداب . رایدبا هدقمردترا
 O ی یو سیم تست

 ۲۳۲۲۱۲۱۲۱ )یرریف دوناتسا انارو مرتلگناو زیور ات

 هرصم . یدا زلاق یاخ نا ر ندعارو برح هراس هد

01 
 هل وس اتسا ۳ هد هسل | شمر 0 ی هیلع 0 هدیدورو

0 

۳ 

8 

 ةب راحم 4 هرات ود اب وروا رو 1 وا قفقتم و تسود

 هب هسلارف یحد كنهماع تلود ولهسور ندنفشدشتوط هب هم وم

 ا ینکوا هوا كلام ا یسعا كارتشا بهرام ةن واعم

 ی رهماف ردس و نتوخ ناکهدس اقاخ دحر هلق وس را E هتغد

 ترح نالعا هر همس ور ندهشسس نرم کت فرطو یدلبا طرح

 . (۱۲۲۱) یدوا



۱۸۰ 

 ى 1 تدوع ها ناف نرو هود یکتا را
 . یدلوا ا تسار ماقم دعاق هدر و 1

 رس تارا یو ی
 هبهرصم دودح هلا ودرا ر هحفشخ شا اض فسو مظعا

 رک یک ندنبلبل اها تلح ید رزق لاو 1

 لد هنا رخ ندنفرط یادف و هدنمان ناماسو هرات

 -افتسا چیه ندکملکی یرصم كنسودرا ۳ ندنکیدلدا

 ندنکیدتسا لرتت یغاشا ندنفصت هندوجبوم یک ین نوا

 ی فاش اتدرا رو ك ای
 تموکح یرصم راجان كرهمهدا تمواقم هتناقییضت كناشاب
 . ید! تدوع هب ایلس رام اه سی ی رکسع هلا ملست هب هبلس

(۱۳۱۰) 

 بول وا بد روا هن هنس چوا یتماقا هدرصم كن ولهسنارف

 دغم یش ر هحهس ارف ادعام ندنسصخش لاقا كط رایان ون

 ترازو لئان ندغلادختک اشاب نادوق یابلاو رصمو یدلوا

 . یدلرویب هجوت هیاشاب ورسخ نالوا

 5 هماع تلود رار کدو s$ ۳ نیر و

 هدنلوطانا و هدنساضقیه كنیلبا مور : یدنا هدنجما ی

 ندتفو یه یسایقشا یغاطو بوهروت نابعا ررر تمس تمس

 .رایدما هدکغا لالخا یشیاسا بولووق هتواقش یارحا هداز

 هتل ود یراق راسو هرللاو هلا هلخادمو بلغت راتایعا



 هبناقت تلود جرات هکل دف ۱

 یسهنس۱۲۱۳ یدیعو تموصخ رار الصا هدهنایمو یدا وا

 0  راتسا ها رتک مرصم۲.هقب تتسودرا رسنارف وقوپ

Eلماو هوس سنا  E۳۳۱ ناف یخ  
 هدناتسدنه تویماقح هشاب هدایوروا ها رازماکنا ا روهمشم

 ECA یا alo تامعم کر شا

 طرابا وب یدنا تاک هل ات شر نداروا بوک نت یدیشلک

 .مارهاو موم یرغوط هیدرهاق هلبا ریخست و طبض ینهبردنکسا
 هدن رلتعم كم مها ربا | سا سد رواشاب 7 تو لاو هدنس رو

 شوج هد رابح نلک هعوقو هل رکسع رتاتسو نمک نالو

 الد سا: ید یه یهاق كرها موزهمو بولغم یهیماللسا

 . یدلبا

 یراددنلو هدهد دش تموصخ ههسنارف ورید هوا رلزیلکنا 0

 ا یسواف زکد یا تور

 0 ودا له رکسع هرصم یتساغ ود سا برف نا و

 ۱ هدر زوا روم هدمفوم مان روا ارت ون ها

 طرابات وب ید تار اک یرلنه :4تسنارف

 هدنسه رصاح اکع بودا موج هه روس هل رکسع فاو رادقم

 E ا ندادوا ندیدم یاس ثكناثاب دما رازح

 هدرصم امدص طراباتوو . یدلوا رویم هتعحر هرصم

 یرب هلو لارتح هلکمابا نقش ا هدافتسا ندقمروتوا

 كج وک ییا ادانتسا هنعلاط "یرواپ بوقارب ماقممناق هدرصم



 ۱۸۳ ۱ باب یجب ز وةط 1

 یرلفوقو مدع ههد دج تاعلمتو ههبیرح نونف كرك ادع
 هنا وط كردا باج رلظباضص لم نداوروا هلا نة یي دلوا

 هدیدع تاحالصا هعاماعت لوصا كنهناخ هسدنه و هلاخ هريو

 قلوا یاحالصا همدقم كن رافاحوا هداسو . یدلبا ارحا

 قملتوط دودعم ندیرحکب كلیدمش |زارتحا ندنعوقو داسف و

 هایمان ددح ماظن هرزوا قفل قحلم هنغاحوا یشاتسوو

 قرهلیجآ رلکولب ٌاددح یلهمروفینوا نیعمو یلمیلعتو عیبطم
 هدنرلهلشق همیاسو یلتفج دنول نالوا صیصخت هنرایدنک

 ید هدهناهاش تایالوو یدنالشاب کلر دتا ملعت هدل وصا ی

 تههسدادعا a قرهللوا مادفا هنس رب رج کا اله

 یجنویلاقو دنول اشاب نسح كجوک ارد نادوق . یدنلوا
 تح مامضنا كملاراشم قره هلا داشاو تعاطا ا

 رلروطو رلیک ندکی بونلوا سیسانو میسوت هرم بتکم
 بتکم رک . یدادنا اشناو رمت هر تاماکتتساو ۲

 ارد هدر هادم نالوا داشت

 هرو هجر رلهطیرخ و رلباتک راد هوقو مولع 0

 یتسافن كراو هکیدلریدتا عبط هدنراهصوصخ ٌهمیطم قرەنلوا

 هدماکنه لوا كند فا قحسا هحاوخ . ردصدومشم الاح

 ما مولعم نمدح ییدسا هم ولع

 کداررتماكرعمر(۱۲۱۳) ی تبا یرصم كل اف
 اا ورندهوا كنهسنارف هللا هلع تاود س . )٣٩((



 هینافع تلود خبرات هکاذن ۱۸
 یو ےک ےک دم وی م س م ف حب سم سس

 یه وهداز لبنس -س-یلابثدلرا صز جان رو وارا منا

 تعو فصاو یوردناو هدد رارساو بلاغ و یوو رسو

 .یا رم ندا ناف و هدرود ول یک رومشم هللاكلوک هردان و ام

 الع یھ رم سوماقو فصاو ساون هعو و ندنحروم

 ۱ یجرتم كنوداخ ناو یدنفا هداز یاشو الم مدا تفل

 ۲ رول هل وا Pe یدنوا د اا رر هداژ یر مالاس الا خیبش

1 ۱ ۱ 1 
۳7 

۱۳ 
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 وا رود هدع) اص طس وتم نخ نالوانکنز ندناسدا

 " ۰ ردلکد راح قلور

 عسا باب
 ["] تاقرتو تاددجح رود

 | ردق هند تام سراب ندنسه ده اعم شاب 1

(۱۲۰۰ -- ۱۲۸۲) 
7 ۳ ۳ : 

 ملس ناطلس-- ۾ ی م ی ماش ر ہےاس تامرمصا

 هلغلوا ته یلاع هاشدا ر رور ییرتو ددحم یرلترضح ناخ

 تبس هس وطس لزربت هد رظن ادعا ك هلع تاو وردد ر صع رب

  كنمخروم هدهسا دتع ردو و زعامز تاددحمو تایقرت رود ۳

 . سراب یزماتک نوا كماعا زواج ییسهراد 2 راز اعات هن راتخم لوق

 ۰ كدا E کمک هدنسهدهاعم

3 



 ۱۳" ۰ باب یز کس

 یک ایفارفحو راو تاسیط و ثاضاررو تاغرشو
 رر یحاص هلویقم هدیدع تافیلاتو لوط د هداتش نون "

 رد ا ؟یعارنا» فرا هد ز 9 )۹۰ ۱ یدا مرا

 رق ینکیا ار یلایثد یروش ہد رد یا 2

 تبات ندترصاعم .ردشملیا داشک یان یلهفروا روہشم یعاش

 هدقل زاد رمنخس یان ۰ ردرلش دلوا ور 1 فینم و یظن ویماسو

 تدوح هل هدراماکنه ییدرا هنشا ناسقط بولوا یبقركنقاب

 . (۱۱۲) یدنا ربا ناربح یر هلساک د

 عدن یسهنارورپ قرت رود كناشاب میهاربا داماد یلرهشون

 ا لندما هداز ازربم ندرودصو یو یهو دنسوب

 ا ههسورګڅ كالاع هدرودوا تعاط تعنص ردد

 یهصوصخم ترهشرب هدهیناهعیراعم ران روک ذمرود هلغلوا

 .ردزناح

 هدشاب یسودنک ید یسدا رود كناشاب بغار هحوق

 2> نادر ودصاو ىدا صاع مالسالاخ ءش هرزوا قلوا

 كمور تارعاشو یسهعرک كندنفا دمسا مالسالاخشو
 . ردشمردشش یعاخ تنطف یزارف رم

 د تا عروق ار ینکیا نوا

 یبع مصاع هداز یاج كج وو ایمن نالوا سیو

 یلاقش ليدو 4ب اح دمع ییلقدف رادحاسو رددنفا ینعو

 ۰ رولس هل وا دادب یش ندا ببار



 ف تا

 هینافم تلود خبرات هکل ذف ۱۸۰

 هحاوخ مالاسالا حوش ناظلس
 و ىدا ندلادعس

۶ 2  ۳ ۰ ۷ ۳ 
 یفوا ناسا سرو دفا یا یدفا یسا و 9 هو

 ز زعلا دمع هداژ یلجهرف مالسالاخ بش و یدنفا یهاش E هداژ

  هحاوخ .راردندنمارک ٌهدناسا كالع مدق رن یدئفا

 نح روپشم یعدت كم وح ص ےس ناطاس یدنفا ندلادعس

 بولو! یس ا هعفدید یسلو .یدا یعودع كناخ

 ها ون علاقو NY . (۱۰۳۷) ۰ رجا .تاقو هداروا

 اودشملنالاحرا هدهزوکک نکیا ردک هسرفس.ناور هلَشرومام

(۱۰46) ۰ 
 خشو افا ندرو شل ندا قس یو هدالاب

 رک اشیربو یضایدو یناطع هداز یعونو یدنفا یح مالسالا

 مالسالا خسشو یدنفا قلاح ینطصم هداز یعزع ندرودصو

3 
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  مدق"یئان و یدتقا هلادبع یراص باتکلا نسرو یدنفا قام

 یدنفا ۳" مالسالا خدش .راردندنسادا شوخیارعش كرودو

 ررحر هام هدناسداو تاعرش بولوا ندمور یالضف راکا

 . (۱۰۵۳) ردلماک

 كب نسح تاتکلا سرو یدقا مهار, ا یوم ندنخروم

 یحاص «تاساک تام » و یدقا دما حش یشاب محنمو هداز

 . ردرلشمار مان یدتفا یدم یدیفح هداز ناضمو

 هلیمات ىلج بناک یر ندنرلکوس كا كنساملع كرصع وب

 ا اح اا یا نالوا فور



 )9 ال طاطحاو فهض و هرلټود هحلک

 یمحوت هنسانم قاط رو بوطر و هنشحتسم ك E ږد نالوا

 هراد كنرایدنفا قرهبمروطوا هدنشاب یراکلرید راوللتمو و

 عانا و.ینهار هت رد تسد ا ارم رم عاررود اف

 رس هجا ادراوو یابد هشت ات تاساعلا هس هد رقس

 هدنام هسزخ هلیما هعطاقم بوعصلوا هبحوت هقس بایرا رلکل

 . ردندناسا هح ولشا كل ست ردق و یلدا

 را و مولع

 رود هلا میسقت هرود چوا یهبناټع تادا هدا یحرب

 کیانرود .دلدیشملبا رکذ ییامظع ندا راهنشا بسک اک

 ۱۳۲۵۰ یل هشرحاوا فا دوم دهع ندساخ - ناعلس رصع

 كا كنهلث راودا هدناسداو رامشا رولوا دتم ردق هت رلګ رات

 فلطا رخ هعدق رود هدهعرشو هس ص مولع هدهسا شام

 یابوروا هدمو اتش نونف ی ؟ تاصسطو تاضایر و شمامهلوا

 تاعارتخاو تاور ینبدلوا ش هجا كن هامزو رصع ا

 ا قف اترف یریهاشم زود و ردا ار
 1 لهدا دادمت

 رس كمور یارعش -- , ینامثد یری میر یا ہیرا

 نکلردشمالک اهد ی ریظن ر ہد ەد ص ردعف یعورضرا یزارف

 هتنرژوا یساما كناشاب مارب ندارزو ندنغیدلوالاىم ید هوخ

 . ردشملوا لوتقم هد ۰خ



 هسافع تلود خیرات ءکلذف ۱۷۸

 ساتس و قللاح هدراژا و وشراح و را ملعت و زکاب هدرهاشق

 مردلاق هدلوناتسا رلیدا هتناح یالا رب لوغشم هلقلفانصا

 ا هناشکرسو هنالهاح هتلود تا ارحاو ندکعا یناسادایق

 هنمشد اک ا هدرلهرام .يديغوب یرلرتعو راک هقشب ندکملیا

 دنولو رنو هدنرفتس ۱۱۸۲ یدرلردا رارف ندا شتآ

 قوزوبیشاب ندا قاحتلا هواه یودرا هلیما جبلقل ادوناکسو

 هلعتاود یشانندنراقل رسهطبارو زمسناس ی سا فوّص

 مک دعوا راحود هرلررض كوس

 یک دارا كنراهفولع ئیرجکب هرکص ندنخرا ۶۰
 3 ارا قاطرب راهفولع ندنن دنلوا هدعانم هتسارش و مس
 ۱۳۳ شدلوا ولوط هلا یاسا رارتفد كولب تب هنزوا توک
 ۰ رخافت هلکلبر حک و یدزفلو هلس مدآ ردق ییصن هدنشاب شیا

 sl یمهلوقم یعارح یترو و لاج هرم تا ندا
 كه

  هعاحوا هلیتهح هت ع هسرت هدهلو هفولع هن كرلنول بولوا

 . یدیعوب یراقلعا

 واب ىل | نالوا یقاط یراوس كنسراقاحوا یلوق ومق

 هنح راخ كەن رک تادآ لوا قوح ندرلب رحکب یارف

 یرلقاح واو رلشهل وا ۳ هرک جاقرب رات وندن رلق دقبح

 ردق رب چیه هحقلخ هلو هحتل ود هل هدهسیدلر دنوس اصطق

 . یدشماملاق یراتشحو

  هرکسع فنص یتنکا نالوا قالطا یسهاس واراعت
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۱۷۷ ۱ E 

 ید ههیملع قبرط تاماظن شاشتغا - . مع ,ول ط

 هنسهدعاف هبوانم و ۱ كتهماع بصانم كريما مار ۱ 3

 لظفو كلرو هاب هنر تضم ههنملع نرومام تولوآ یا
  یرلتداع قهلوا اطعا تمزالمو سورو هرلنالوا قاقحتساو

 تاود هدنیفک فاس یاملع هدا یتا رط لاحرو یدقبح

E۱ اواو متو ماعت لوصاو یدلیا تردن  

 . یدشالکشم قرهقح ندنسهلاسو

 یقیص رد یاماظن كن راقاح وا یل وق وک رتش یاول

 مربا دلزمدک یدشعوا کارد هد لک ر شا ا

 قرص هع تامدح یو ر 8

 هرک ص ندنګرات ۰ نکا رصحتم هن راقج وج همرش ود

 هارتوو هلخملوا هدعاسم هلاخدا هعاحوا كرا نت

 یه رکسع دارفا هدنفرظ هلبلف تدم یسیداع كرارفسو یمحاهت

 یدرلردا تمه هتارف لیلقت تلود روما ناریدم هلغعلافوح

 اردن اکو ات ۱۰9۰ تولت هت
E:كورتم نوتسو هلستعبط یمهنسح لوصا همریشوب د  

 : 2 یدلوا

 ناملس ناطلس رایرجکب نالوا نایناغع هءاس :دیزک
 لمیلعت یسهلحو تراعندرف كس ید نوا ی | نوا هدننامز

 نښو فلکم هلا هر تعاطاو ادا و نیش هلشفو

 رانوب هکیداوا غلاب هبیشک كيب شب یللا یللا یرلهرکص نکيا
۱۲ 



 هام تلود جرات ۰ ل ذف ۱۷۹

cE ۱۳۰۱ ۲یدادرتسا كتاب اص زمغ دل وا  . 

 | لوف ید هجز كناملعت و لوصا نالوا یراج هدایوروا

 لصاو هور هرن ص اندرا تاود ی ادافع ییدلوا فقوتم

 ناطاسنالوا شعازف قح یتاونع تاود ناکرا ددحم .یدلوا

 یهر هعیدب تاعارتخاو تاحالصا یرلترمضح ثلاث ناخ ےل س

 هقیطت و لعف عقوم ید هدنرلهیاع تلود هللا ی رک لاک ربدقتلاب

 / كمل هب الک | هلق ی ران واھ تاادحا - ریدر وم عضو

 رظن كحد ر یشدلزو هدلوهب كنهعدن تاماظن نوجا

 : مدرک نددعلاطم

 هم ریشوبد ما كنەكلم نر ۷ طراوت اف ی

 ایر نوا .یدیشملوا رک ذ هدالمکن یحر ینبدلوا یراقج وک

 هلعلوا كو رتم هلتعط یبوصا همرشود هدنلوافعا یرم نرف

 یرلتلهاو یدشراف یرلفر و تأعن لوصا كنهکلم را

 ۱ ادا كالتا بوك هش شا اشیا

 ۱8 هر و قدرا تربغ و شاد یريکدرتسوک

 ۱۳۳ ۶ نالوا یراد او ربع لصا . كندهاهاش ةو

 رثک الالع اا سات كرارفس یکیرلقدلوا ندرادتقا بایرا

 ا ا تل نت کوبا تقو رارما هدب را راد
 هحرف رانابعا و هناغتم هدعن و یساعقا یلالح ادا هلذلاق ىلاخ

 لالخا یتسهعدق تینما و تیرومعم كنەسورع كلاع قرهلوب

 7 . رلب دليا



 1۱۷8 باب یجزاکس

 نما باب

 ا 1 1۳ ۱

 ( فراعمو مولع . هعدق تاماظن شاشتغا )

 یک هکس كن هبناهع تمدن ال ود ی علاقو زف

 تاماظن لرکو تاحوتف كرك هدرایرح نرقیعواو یحزوقطو ر

 قرت هلتروص هن هدنراتهح فراعم و مولع ك 1 تا و

 .یدشملوا ناب ال هدالاب ینیدلوا لاک جوا لصاو كرءهدیا

 ر بولوا ضراع فقوت هتلود باصعا هم ندع راب كس

 هنرلهجرد همرو هصبق هنوطسو ناش کسا هبلخادلئاوع قاط

 دن و هبرازو ردص هد راتسام ۹ نکیا شک 1

 ونرس زا تلود یاوق هل رلتمه كناشاب دمحا لضاف یلعواو اشا ر

 نالوا ریظن ی هدایوروا هدنراخشرات كس نکل . ردشعلوا ایحا

 بوالشا اوو E هرنامز ت نه تاقسش

 هراح ر ییساسا هدهسدنلوا ترغو یعس هغملا کوا ردق هو

 ضمهبرکسع لاوحایرغوط هنیراخشرات زوییکیا كيب بویمهللوب
 یزلثل ود .اوروا هداسا وا کون یدل ید لا

 یا ق هنآ هبرکصا تایظتتو تالو تای
 هحف وراپ و هحف و نل دا هدکعا دست یرلهیلخاد

 هدهساا شم راقح یسهدهاعم دارغلد ی كس راهدهاعم
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 هام تلود خبرات ةكلذف ۱۷

 وا هخاصم هللا طارش هشوهاو .یدانارغوا هتاعیاض ضم

 ناخ میلس ناطاس طقف . یدنلق ترشابم بر ایر الا

 سوما لاک | قرهلینازق هرات رب هيا زاوا چیه یرلترضح

 رادرس هدایوب هلذمل ون هدنسوژرا سوا حلص ا ندکدلدا

 نوناه یودرا .یدا هدکعا ارجا تاشو تادک ات همرکا
 .رایشا دنما ا ندهلغ هاسسیل رسطاضنا هرکس هبنایاکرا
 تمصعندنرلولهاب لوبناتساو یدنفا یرب هللادبع باتکلایشر

 هلا هیسور قرهنلوا نیبمآ صخر یدنفا یرد یوتکمو كم

 .(۱۲۰۹) یدلدا اضماو دقع هدهاعم انطق هدنرهش شاب
 یرهیزوا هللاا یزواو یساکلاعرق یسهساسا طارش

 ین هلروط هلهجو وو قعلوا كرت ههبسور یضارا نالشد

 رفسلالیق هسیایدودح یلوطاناو كملبسک رونس ندنرهن سند

 ۱۵ یا تراع ندنرلسوصخ قلاق هرزوا لاو ات
 تافو فزوژ یجنکیا یروطارپعا ایرتسوا مدقا ردق هام ین |
 قرەلرا ندقاقتا هسور دلو ول نالوا سلاح هر هلکعا

 راسو یدارغلب هل.اطسوت كنرلتلود كنمافو هبسورب و هرتلکنا

 هحورآ هللا هبلعتا ود هلط رش كا هداعا یرلر کیدا الاشسا

 : یدشعا هلاصم هد وتشز

 شالوعوقو یاشار و راسخ ردقیرفس ۱۱۸۲ هد راع ود

 شماع كا هننامع ةوق و ماعا دهع ضقن یایرتسوآ و
 یتحهشاع وا ولبخ كناشاب فسو هحوق هللا ولهسور هسلوا

 1 ردشعل وب" هدملشالک | ندناعوف و



 e ت
 یلوط قارار ی و

 ,مظعا ردص و ندنک دلبا قارحاو طض ی رهیصف یاس و

 هن اع حش یآ ا ندشدمهلوا ردتقم ههناعا اشا نسح فل رش

 اق هلا لهسور ید لعاسا هرکص ندتمواقم و تاب

 .قوح رب ندهظفحتسم یک اسع هلبا اد سودا ظفاحمو
 هک وا نوک جواو یدلوا رارقلاراد مزاع دیش سوق
 ۰. (۱۲۰۵ ) یدلدا جارا و امغت ییأها لاوما

 رداق هعاقا یدیدمو مدقم و روغ اشا فسو هج وو

 طعقف یدیشمشایغوا ها هادعا "هلاقم هدرفس تیادب هلغلوا

 .هدنویاه یودرا هن بوئلوا لع هدننقع یلاخ میلس سولح

 مظعا ردص را رزرو یاسر نا ید مدخیتسم

 یوط هشجام هلا كرم ندینمش یواه دونح بولوا

 هد رو نیحام و . یدلبا تع نع هنسهلاقم تا هبسور

 بولغمو بلاغ هدهراعر هازروخ نالک هعوقو نه رفل | ناب

 یلوطاناهدهسښ دتا تعحر هلا هلک ت اغا وله سور قره وایللب

 ند رح ماود ر زل ول وا رت ع ضع ندند ودح

 هدندز تاود لاحر ینحهیمهنلوا لاصحتسا هنسح هحل 1

 . یدلا ققح

 شعا برج نالعا هلدصقمیدادرئسا كعرف هيلع تلود

 مد هعقو تیاد وندنکدلب الا رتشا هتم وصخ یندابرتسوآ هدلاح ینیدل وا

 شلوا دهعتم قاغا هلباهفس تنطلس یراتموکح ایسور و چوسا

 ندنش دلوا لصاح رو e ید ندنفاها كراو نجیا



 هینافع تلود جرات هکلذف ۱۷۳

 3 ایت پایا دادحاو فصتم هلا یوشو عرو یراترضح

 شلوا رهظم هنظ نسح هدنسهبن یا ناخ دیزاب ناطاس

 بوروسمازتلا هلتاغ یتاودروماحالصا .یدیا تریسکلامتاذرب

 . یدیا رلرروس ارجا هدیک | تامی هبالکو نوجا صوصخوب

 ۶ اب نا ینطصملاطاسن ایرلات ناخ ماس لاطاس 9

Ne)۱۲۲۲  

 نک ا - . امم ساب رق لاوما

 ۳ ا یرانوناه سولع الرا هاما روش
 ههاکودرا ندفرطه قرهنلوا تمه هلاکتسا هم رح تاکرادت

 € ید هنسودرا نمشد طقف .یدنلوا مادقا هنفوس و

 ۲ اح یراهماق نامكقا و رد ندد دادا

 هوط نوجا قمراتروق یهرول دم عالق هیناعع شوج یدبا
 ۱۳۱۰ اه رطنکیآ مزاع یرضوط هدا نهج تو یرب
 نالوا عقاو كرهک تسار هیادعا هایس هدنراذک یوص هزوب

 ۳ اف هوعزوب ر لوس نلامتهمکحم هدهد دش دن را

 ین-هعاف لیعامما هننرزوا یسهبلع وشا نمشدو . (۱۲۰۶۵)

 هداعلاقوف یتیم هنتمها كنعقوم لیعامما .یدلا هءرصاح ت

 شعلوا عضو تامهمو گه ولتلک هتنوردو شلدا نصرت

 . ىدا یسهعلق مکحتسم كا كنطخ هنوط هجرلتقولوا هلغلوا



 ۷ باب یجدی

 هنادشهدلاح شالوا ید یرکسع ابرتسوا هدنتیعم ؛فوزتاموو

 ىلع یحاح ا نابدا ر ا هتسهعفادم بودا ز واح

 نانلوانالعا یناخ نابوق ندتلود فرطو اشاب دادقم هداز اشاب

 طعض یر شاپ ادعا ندنراقدلوا رو هتعحر یارکزاىهش

 تسدد یسهعلف نیتوخ نالوا مورحو رود ندهاعاو یدالبا

 . یدلوا لقتنم هادعا

 یسهعلق نورلف هدرفس یادتا اشاب دم یطفاص یزوا

 ماوعا یکسع راقم و کرا هراشاق كح وک هد دا ۲
 هرلع ءانبو فالتا یرواکنح كب شب چوا هر هدورب بوبا

 نکع و لارتح ندنکیدلدا لاش ی رادقم كنم رلظفاع یزوا

 نسح یراق نادوف ردق یھ كرەدىا هرصاح هللدش ییزوا

 هلیسهسلالم قلوا خیص لحاوس هدهسیدابآ تنواعم ارح اشا

 فخ ییدلیا باط ندلوناتساو هتسامهشاس كرات وبلاق كوس

 هشش هلتفو یشان ند وه مدع كرکزور قفاوم كنا ود

 ځد یزوا 9 نت ردق هبهحرد كوص یتیم هنسمام

 هفاسعاو ردع عاونا هیمالسا یلاهاو یدشود هللا نمشد تیام

 يدا

 > وم هناا هف اک تیفکو س. ےیلا راشم هاب ہر لای را

 ۔رضح لوا ناخ دی ادیع ناطاس و ینلدلوا لالمو هودا

 لاح را هدن راشاب یتا N کجا ا: هدایز ید هش رات

 موحم ناقاخ . (۱۲۰۳ بجر ۱۳) ردرلشمروم اشراد
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۳ 
 وکی جار خا ا ن الو ا كنوناه یودرا

 . ید كلود هلملاسرا ربرقت رب هب یلاع باد یربفس ایرتسوآ

 | تو و کما غیا ینکیدلیا برح نالعا ًاقفتم هلبا هیسور

i هدهسیا یداوا شالت راچود مظعاردص یالوط ندر ا  

 یل رشیاو هللا ىلع E تولوا هراح هةشد نددلح راهطا

 ئا کر یغوط هه ردا ادم یهرکسع فوئصو

 " ۳۳ هسور الرا تراح نذر هود کا هلع تلود

 دەر تهحو هب اشا ,E یزاغ نادومف ی مه رگ تهح

 1 قرلل واهلاوح ماشا ىلع نیهاشقباس نخ رک سما

 ۲ یدلر و رارف هنت مع یضوط هندو كنسود را مظعا ردص

  یدلردن و دادما رادتمررب هسرانادناموف ردس و نتوخویزواو

  یزاقو هداهمو راشمل و هد ءوصاحیدارغلب رادلایرتسوآ

 فتسوب هحوق مظعاردص هدهسیا راشعا نیصرت هللا تاماکحتسا

 ۳2 روطاربعا تبعم تاذلابو نخلق و طخ زانو هداهم اا
 ۱ نددا رغلب و ندو دلرهدنا رمدنو ر یادعا شل نالو

 نوت ویسيضارا هوجاب هلرا صا رکسع هنسهق وشراق كه وط

 بوط زواجتم یناکس . (۱۲۰۳) e ینروشک تاناب

 یدل وا داسا و ا رو

  كرولهجمن ندنتیداوا تاذرب روسج رویغاشاپفسوبهجوق
 قحسور ییاافو هیسور هدهسیایدنا هدنسوزرآ قماشارب یتسهه

 لاسشرام هکدوح ۰ (۱۲۰۳) یدلبا مازلتسا یتدوع هنساتشم

o NL ey E 

E ا E 



 ل ۳ باب ید ی
 و ورا روس موم ro ce rea mem مو یر at تو هر تصویر

(۱۲۰۰). 
 باا اھا فقس ول هح وق ا هرازو ردص یس )۱۲۲ ۸

 بولک نارک كم هزمقلخ یسالتتسا كعرف

I ۰۳۳ ۰  

 برج اعاسا هر هماع راکقا قروه وا مدا ۳ یا طة و نده

 هر وطارعا NS ا . یدیا د ۵ لس هنف رط

 تاقیطلت عاونایارحا 9 هر مسع ف ونص توشسا هم رف اس رتق

 تاقالم هلءهاح وب و | ام 3. اب رتس وا هار و تافاکمو

 دقع هل رب ره یخ قافلا یفادو یزوام هنماع هلع تلودو

 هل رظن ددې وشراق هلن تنطلس هالاح و . یدلبا تافاصم

 نالعا هنود هسو ریوطهنن رخاوا یمهنس ۷ قرەلىقاي

 . یدنلوا برح
 e تک الف شداغوا كتهماع تلود هد اب برح

 یرادف ولوا نکبا یعولعم كاع یا دلوا تند ا مماظا

 بوم رلاتغا نادا ههر تاو بر
 بایرایسه«اع ڭتلود ید هدرفسو ندنخدمهلوا رمثم هلهح و

 . یدنا کد هدر و
 كناسصو ناوست و كن هبمالسا ن رحاهمهدهبضام لسم قح

 دیا دع ناطلس ندنش دلوا ی ردایرهش عومسم ی رالح قارا

 كمظعاردص نکیارللکد یضاره رح عوقو یراترضح لواناخ
 هش رزوا یرلرارصا كنیدنفا دما هداز قم مالسالاخ.ش و

 GN | بت رح نالعاو س تقف ه اضر كل رهیمتسلا

 هدد وع هل وس اتسا اشا نیس یرزاغ لرازح نالو هدرصم ۱

 7 یدا شہلا هدخا وم یالوط ند رح نالعا یمظعا ررو



 هام تلود جرات ءکلذف ۱۹۸
O I EE UAE 

 رک سع هعرق بودا مایق 8 TA ارت
 ا شلبا سالحا رارکت یهلاراشم ناخ لادا

 ردق هام ۶ نم هد مدل تاع IS هسور یا رک ناهاش

 قا نکعو 1 ور اس دهسا شلوا نر قو

 هنکلام هیسور كنابوقو مرقءهلمح ئراتات هوجو هدنسارحوص

 ج هتمات یسهجشروطارعا هبسور هللا نالعا 1۳۳ ینقاا

 ۱ ۰ (۱۱۹۷) ردشملا تعيب
 كس زون زکسیونسندنسهن زخ هیسور یارکنیهاش هرا

 عطق ید یشاعم ءرکص هنس تردچوا بولیدووآ هلشاعم هلور

 هدسودرهرخالابو ترجو احلا هبهناهاش كلاعراحان ندنکیدلدا

 هللا دعاس ندتتمعنیلو . یدللا تلحر هازح راد 0

 .ردنوت ربع یلاوحا كبارک نبهاش ناموا افو ندرابغا

 زایتخا یمسق رب كنيلاها هحنک هنلا هیسور هلو مرق

 هز بودعا روم هتنرالحات ییوطاتا و هنر یزوا هلترګ

 . یدلوا تهبات هر :دادندرک یفاط

 عماح یهملسم لاها هدایز ندنویلم ییا هینس تموکح

 یيدعا زوج السا یتسملقار هادعا تسد كالا رب نالوا

 لاک ۱ دلا هزوک هدینهب رام لاحرد هللا هسور ۳1

 رایتخاو حیجرت ینهرط قعازق تقو نوجا هیرح تامزاول

 ۰ یدلیا

 هداج ساب ۰ یرفم ۱۲۰۱ ربا ها



 ۱3 باب یک دب

 ندنساسا لود عرق نالوا شاشا ل سا

 . یدیا هدقملصراص

 یماصاو املع عرق بقاعتم یتسهدهاعم جرانق كج وک

 ان تنطلس نکل بودا دامقا باغ ماقا یا ۲
 یدک اراشا یرالقع كرەد| هظحالم یتماخو كوارف ۰

 ۱۳ یراهدتناو هدهسرابرلبا اطتتسا شد لول ٩
 . یدبا لا كلدک هفرط یحورت هلغلوا راغم هبهدهاعم

 تاشرمشت لاسرا هملاراشم ناخ ندنملسلاةفلخ فرط قحا

 هنسهناخحشرافس هبسور ینیدلواندهبهذم مزاولیراما قیدصت هلا

 هرزوا م دق اهم هلا كنا دمج رم قرهنلوا هعاشاو خیلمت

 2 یدنله لاسرا تاع رمشآ

 ااو هفتم یهو مال وا اسم ۲ یاه ی

 هع بولاق ورک ندلافغا یرانات فارشا راولهبسور هٍلفلوا

 ماقم یارک ناهاش هلسهلخادم كرا هرکص ندهبلخاد ناف

 . (۱۱۹۱) یدا نیل وا باحا ه یناخ

 یدو كنو تسریلافاو لحام هسوح یار : نهاتش

 یتسهاج هیسور بولوا یرادفارط هیسور ر ردتقم ريغ ەز

 لوق لدو ناحزا یهرکیسع ةبسر ییا اطعا ك وا

 o نارا نا راكب هب هنس تموکحفرطو

 تیاهن ندنتیدلوا هدکعا یفسو دربت ینهماع بولق هلمساحات
 یارحا رله سوز طقف نایب لی



E 

  1۹هینافت تلود خیرات ةكلذف 7

 روما مظنت زالوا رولوا لئاز ینانوغروب هیوا ندننیدقیچ
 صوصخاو كنادح رس عال ندفرطر .یدنل وا ترشابم هتلود

 هنبرات ورد و هلت وهو ربمعت كنناماکحتسا لبع امسا هدنرزوا هن وط

 اشابیلع حرف هرزوا كلدبا هدلا یدالب هساققفو هنعضو تامهم

 قرهنلوا بصن یطفاب قحوفص تافص هدوتس تاد رب هدنما

 راعو هنرالاخدا هندعو تعاطا ةریاد كنەسك ارج لئاق

 هنحالصا كنسروما تایالوو هتسایحا كنسهع دق ننناوق تماعزو

 ۳ لوقوف نالوا غا ااش لصا هدهسیا یدنلوا ترغو یس
  یزاغایرد نادوق .یدمهلوا میظنت هلهحو بولطم یرافاحوا

  یع نابق تولب هدرصمو كرهاط خيش هداکع اشا نسح
 ۱ راهطا زکد فا و هدهرومو اما یتراتواقشو رش رانا تکی

  هدیناخ دیخادبع دهع بودا افطا یداسف ةرارش نایدوک
 . یدا تطاس مادخ زارف سو تلود لحر یترهش كا

 ربع ۱ هسور - ۰ یسرمیتسا ميرتفرط ورور عرقا
 مادقا هتنارغ فاطتقا كنسهدهاعم یحرانیق انیرتق یسهحشروط

 نوجا نامذا شیدح ههناهاش تانالو . یدا هدکما مایهاو

 .ی-دیبرق نالوا یرظن حمطم ی یو شوک نیا ناطر

 هدنسهدهاعم یرانف کز وح ا شملف ساسد هم زاب

 ,ندقمربا ندنسهعوتم تلود هلما لالقتسا ینغلناخ 2 را

 ۱ ی اا یسهدام دلم رک هلطض دن هلقابالوق یدصقم
 ندهقرفو قاقن ییدروشود هنسهرا ینادناخ شا کا تولوا



 ۱3۰ ۱ باب یجندب

 اردن رک بن اقم ید نا مظعاردص بودیا تکرح هنیرزوآ

 ها مر ول وا ناشیرب ہرا ما هحل زوق E دژ رقم نا

 دارها ناشی رو ساب راتفرک یرکسع نانلو هدیمش رخ و

 ا يا نوا نوا قحن | هدننا كمظءاردص هدهعلق لخاد

 یر رم هلع ود .یدلر و راد 5و هب هحاصم راحاتو ۹

 قول
 E ا ید هدنسههصف یجراتف یدنفا بانم مهارا

 تاتکلا و هلا یدنفا یمسر دما نواه ناود

 اتو اتما نمدهادع تادنشو رف یلص طا د

 . (۱۱۸۸) راد

 یلالقتسا كنب رلرانات قاحوب و نابوقو عرق یسهیساسا طارش

 یو یراتسبات ههبنس تفالخ فرط «دهبهذم روما رکلابو
 هلکرت هی ولهیسور كراباط راق یا هلیسهماق قازا و چرکو هعلق

 کد او تل رابچ قاحوو ننکلعو هل دمو نا 6

 دودح كس زم ی ۳ یسهملخت ندناح ولهسور كس رلهطا

 ها و ال س ناو الت کد . ىذا

 کا اتو عیسوت كنزابتما نتکلعو یسلریو تانیمضت

 هک قوقح ةدعاق, بلغ نأ کا . یدبا يرو ۱

 نر اما ایل وا رو هود اغا |
 یاود هتلود مسج یسهدهاعمیج رانیف ا ہل ۳ تام

 تیلست ثعاب ههماع یربخ حلص هد۹ دچا رلهراب لوم

 هن ادم ین دل وا قلزسهاظتا به وس هلاوحا وشا ۰ یدل وا 1



 و س ع ی مس صمم طب س س د س

 e ۱۳۰۱با لو خیرات کا ذذ 2
 دم س خر

 ۱۳۳ 0 0 ا تک االغ رو ىدراكلوا روحا

 نوسلوا هسرولوا قوج رده رکسع هلن وا .رابدا فالخا
 . یدشعا راهطا یسهب رام لارو ییفحهیمار هشاا رب چاه

 , كمر و هطعبار OE لواب لوا زلو رولو ماتخ رفس هلغ ماتم

 . یدنا هد وحو تح

 اشاب دم هداز نسح یمه رح عیاقو ثكسهنش ۷

 ناطلس هدنرخاوا هرو دم وب مته شک هاتم

 اوا ترخآ راد ل یراترضح ناخ و

 هلتافو فصتم هلا ته ولعو حالصو دهز روفغم رابرهش

 هملعو بغار هتامهمو لاوما مم نوجا هبرفس روماو فرصتم

 یرلف رش عماج همزایا رادکساو یلەلال . رایدبا بح هیاملعو

 ندنسلوح ناورداش ) ینارش عماح ماف نالوامدهم ندهلزلزو

 . ردشلدا اشناو ان هدنراتاعلس دهع ( ادعام

 ناخ دحا ناطلس نالوا ناخ دی ادبءناطاسدهع

AND۱۲۰۳ ) 

 — (۱۱۸۸) یسهرشاعم یراق كم کر مرفس لارما
 لا رگ ا راسواح :كتن رات رضحلوا ناخ د اد ع ناطلس

 سولح ie یالوط ندهبلام یدک یدیا هدنجا مظع

 4:سودرا سور هلتعم فراووس لارنح . یدلریو یشذحش

 یمش ندنغاط اب فوزامور لاشرام ندنکیدلک دادما ولتلک

 ۱ ۲ س
۷ 



 NE ا ید

 یاب عرق کوره ین و كاا ا

 اقام یرب یر هلوناټسا یربخ كن رهلّوم مارع 2 ٩

 کا هبسور «یدالباق یل هز وا تروذک رانا هک

 اا هلا رو ص ندهوط فوزتامور لاشرام قرهلساب هنتکلع ۱

 ملسلع ترادص تمدح نا رسل یهاک ودرا ی ْ

 هاا دم هداز نسح قسا ردص فصتم هلا نبرود یارو

 . (۱۱۸۵) یدادا هبجوت"
 ناصر هز وک بولک ه ینمش لاح رد هلا راشم یاشا

 هدهربخا رافسا هکردشما داتا تاکرطاساو هاکودراو ماکحاو

 یسلوا ذاا مک سه هن رکسع تاکرح و ودرا هلروک ذم عقوم

 . ردتدم یار تباصا "

 ید هنیرزواعرق هدهرص ۱ نهنوط راول سور

 طةف یدرلشما قوس ودرا لوف ر هلدڌعم كورولا نسر

 یرانا فارشا یرلهر <ص نا ل بوم .مهرک هم رق ارح یرلادتا

 كيارک میاس ۰ لات كر هدا لالضاو لافغا ق

 هولهسور قرهنادلآ امسق ید كراتات هوجوو یکلز ستم

 . ردشقا جاتنا یتسالبتسا هلاوهس كعرق یا
 ندننلزسماظن لرکسعبه تاعیاضو تامازهنا زمغیدا یغوا

 وارامو شمقبج ندنرفیچ یراقاجوا لوق وف ۰ یدیا تسینم
 ولیریمو دنول اما هلغلوا شلوا یراط یلک فض هنیرایهاپیس

 هنمزا یرکسع قوزوب یشاب یلقلبآ قاطرب هلیماث چسلق لاد "ا



 هنامع تلود خیرات هکل ذف ۱۷۳۹۳

 3 11 ۱ هظف اع ینسهعاق نتوخ اشا لع یا و دل وم مظعا ۳-۹۳

 نیتوخ ندنکیدلبیا ناینط یوص هلروط هلا ناراب ترک بویم

 یعوط هنتکلع یسودرا هیسور ن ردنا و یدشود هنمشد .تشد

 . یدالشا هغملباب

 ییغاط ابا اشا لبلخ هداز ضوع نالوا بصن مظعا را

 هفوزنامور لاشرام هلسهدوج وم ٌءوق نداروا كردنا ذات زکر

 . یدلیا روم هنعار وط قالفا هدر هوط نوجا هلاقم

 زوتوا ییوط . یداوا مقاو هبراسحم لوس رب هدنرلارح لاترق

 ردص ندنرهن هوط فوزامور نالوا كلام ه«ینک كس قرف

 یرلهیلک رک اع كنناخ مرق یخد ندنبناج ردنیو كمظعا

 هبهمیظع ةرطاخم رب یک یسهعقو اشاب دم یجهطلاپ هدنسرآ
 مز هتنان ردق تعاس 7 كس هسور نکا شمهشود

 1 هل اب نالو هدودرا هاب رتملیا رارف بویمهنانط a زشماظفا

 الاب هلا جوک مظعاردصو یدلوا ادعا بصا تامهمو پوط

 ۱ تبلت یسهداز ندکسیللا كرابرارف بولس هديا تدوع هنغاط

 هدوقار یارو دهح نالوا تاحوزوف تعاب .(۱۱۸۳) یدلوا

 نالذخ بجوم هدنراد كّما رارف ندنکوا نمشد هراحم

 . ردشعا تالا ید هعقوو یشدلوا

E 

 یاعت اف بوردصا ییوناه امت ناو هدنرزوا روع

 ۱ ۰ (۱۱۸۳) ردشعا بولغم

 هدنناب  همشح یسا ود هس ور نالوا ر هر

ESE 



Ha af ۲ a AU 

  OTیا یه ۰ ۱ ۱2۱

 جات هنآارجا لناش نوملا كملسو كعروا ندسان راظنا
 یقوشعم E بوشراق هنس روما ناتا ادا ند دلوا

 5 هل . یدشمردسا صن لارق نوسواتو یمهدن و

 كنهیسور بولک هلوبناتسا یشک جاقرب هلرضح ضرع ندنرل
 4هسورح تالام و ی دل وا یم هس دصقم الاشسا یسهلخادم

 قعلا کارا تنه طاخحم بالاس نالوا و هد غ وط ه هناهاش

 تسد ۳ 9 تك سورو تا واعم هن اتسهل هلع تاودو یموزل

 یتلالا ایلودو قرهلوا هبنارکش “باقم هسردبا تمه هتسهلخادم

 هلا هنابماع هقاسر . راددلبا هدافاو ض ص یتراکعهدبا كرت

 نالوا تقوا ردنص . یدتسا لم هسفرط هراع ناه قلخ

 یه رفس تالکشم و شمششر هع اس رقس اشاب رح هداز نسخ

 اا رد هرج یک راد هلو هلغلوا مالک او رو تارا

 بول وا ا ۱۳ هلا شارد یتماخو ك

 ۰ (۱۱۸۲) ید وا برح نالعا ههبسور

 وتو مش دس هس هاوس الاد لال ت

 ارا صو جاو یراق ی لا

 اوروا وقمرات روف ییاتسهل هدنماکته یرلقل رادتعفتم كایسورپ و

 ید روشدقاب هب هباع تلود ناش قمامردزو یتسهیسایس هنزاوم

 هارفس وشا یاصق ماظتنالاهست نم كارخ طلاب 1
 . ردشهردر و رلهحیش اف

 هدرفس تاد س. یرلرعفو ہی و لات رث ۰ یتوج غاض

۷۱ 

0 



 ۱ ۳ ی ییطصم ن E م 7 تا مظتنم

 ۱ AS دس هننوطس نالوا هدکعا جو اموف او كنهسور

 و هبلاراشهردص نا J> تولوا و ثكعا ه را نوجا

 ا ا نالوا هعانتاو تاملعت كنهمنامع 3 اسع هل رکسع

 هاو ناس یتماخو كنها برح هکدلر و هطبار هرکسعو

 و . یدبا هدکملیا عانقا واه تاذو ا < هبرح كردا

 ِِ ر ت نوجا ىا و كحهب د ۳

3 



1 N نت )0 ۱ شا DT YS و ےک ی رو 
9 ۷۲ 3 N IO. 

E rN RO RN 2 ۳ 2 

 0 باپ ید

 نسخ بولوا یذوشو لسارد اغآ ريشا ناخ هدربوط ات ۱

 ۰ رده وا قفوم خر ناو ۱

 ینطصم ناطلس نا ثلاث ناخ ناّمع ناطاس دهع |

(۸ — ۱۱۱۷۱) 

 لوا هدنراشاب نکس ىلا یورک نا نا ات

 رو نداق تام میم نیا را 4 چوا بودا

 ا ندنفزط نادر :ناطلس یرازهار . در

 هس رامان ا حماح نالوا مات برف یا اشنا بونلوا "

 هدا ا طاس نامر ا یس » اع رون « كرەدا تدس : | ٩

 : ردتلوموتو یریک قبر لا 6
 دا ناطاس نا AEE ینطصم ناطاس دهع و

 اونا

(۱۱۷۱ - ۱۱۸۷) 

 ندناخ نامع لاحرا -- . یرارص داع تعار حوق

 سولج اشا بغار هجوق نالوا مظعاردص لوا ردق هام ی"
 هبلاراشم یاشا ۰ یدلروس رب ره را هدساخ یناعص"

 ھم رلودرا كرك قرە لوب هدتل ود تیم دل ورين دنفس رخص

 هلاصمو یتاطفو اکذ هدهناهاش تایالو كركو هدلاع باب كركو |"



 هام تلود جرات ةكلذف ۱۸

 ۱ یرلتلود اوروا هنملع ازهر ایرام سم و ا

 ںی وک برح نالوا فورعم هلم «یسه راع یارو ارتسوا »

 ید ین هیفس تیام رلیحابا مقم هدل ون ازسا و ريدا عاها

 یرات رم لوا ناخ دوم ناطلس یک نقشا یول هرح

 ا انوا و شمروس مازللا ینلفرطس هدهتجرد لاک

 : ردشم رتسوک هملح “هلاقمر لز وک وشراق هن الافغا کهد ۰

 بوقیج بلاغ ازهرت ارام هننرانمشد هدهیمومع هبرا ځو کن وج
 3 ندکلشکت وزو ندنغاق رطب ی 4ع تلود وا ا

 . ردشہابا تاک ا ندنس اتتجا

 ۰ عاونا نارا نیمز بولوا لوتقم هاش ردان ندفرط رکید

 کد هدتهح وا هدلاح ینیدلوا ناریوو ناشیرب هللا شروش

 n هدنند وع ییلمالس هعج ر یرات مضح لوا ناعت دوړ ناطلس

 ۱ لاحرا اف هدن رز وا تا نک ررک ندنسوف نواه یا ر

 دهع نروس هنس شب یعرکی . (۱۱۰۸) ردشمروښ اق راد
  قالرا كنغاتامولد یئامعو ندنلابقا ماا هلزعلود یرلتطلس

 هتدمو قراعم رش یرلن واه راکفا . رددودعم ندنرلرود

 . ۰ ىدا قوطعم هود یاوف یابحا هلا هدددح تامظتو.

 داك انا اخ كد ترو هد وساتیا وکلا
DYردو  E SLسد ا هدامسلاراد نالوا  

7 
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 كف

 ۱ نودا تافو كراش ین ی اه یعهنس ۹
¥ 



No N E 
 حص فیلکت ندهبسورو ندایرتس وا نکیا لوغشم هلیس» رصاحم 0
 .تافاصم د دح و هدهاعم دّقع هلغل وا دراو راصخحصم هدننمض 23 ۱

 . یدناو 3 ۱

 ۶ اور ه وطو یاد یا اک
 هيس رغص قالفا و یسهفاک كدالب ناو هدنتهح غاص 3

 قمل هداعا ه هلع تلود ندنفرط قم رک ار ریس وا هماتف ال وا

 و هللا هسور یسهراوح *یخاراو مده یسهعلق ی

 قیاس هر زافو قعل وا رابتعا لصاف دح هدنش هیذس

 هدنزکد قازا. راوهیسورو قلاق نوصم ندنسهلخادم هسور ق

 . یدنآ یرلءمام كمامهدیا اشنا یمهنیفس كنح 1

 .ندیا نیز یناخ دوم رصع یسهدهاصم دارفلب وبا ق
 .هدورب كورت ىج ر یمکح هحینتل ود ایرتسوا بول وا ندعاقو

Xal: 3همالدن هو اور ید وا ر و. هل وف و  GE۰ ودلداعم  

 دنه س . 6۱۱۵۹ - ۱۱۵۹۱ ارا تایر درک

 .یهماقاخ دودح هنب هاش ردان 0 ندفدلوا رفظم هد رلفرط 7

 نارا رفسو ندا دادتما ردو هنس جوا ۰ یدالشاب هزیحمآ 3

 نالو رحم هرفس وب شا : وی و كزڙعابراع نالوا عفاو 4لا 3

 ىلع لغوا مکح و اشاب دم نکیو اشاب دا الهش ندنرادص

 ناطلش هک .هدشام .. ردشموا نت رکن مپ هستم
 .رتشلدبا حلص هلیساسا یا مار ناخ دارم ٩

EG ٩ 



۱۰ 

 1 e ردص هده سلا راردا حسیچ ر 2 تحاصم

 ٠ ًاصطق ینغح هملوا یسهدناف چیه كنهمفاو تابلغ هد رات روق

 وشراق هنسهنادلحتم راوطاو هناعنقم لاوفا هلک ٤ا ناسو هدافا

 ۱ کیداروک یاکرادن یحتف كدارغلب هلع ءان ..یدملوآ نکم 2
 3 رج ضوع یردسعرس ندوو لوزعم اشا دم نک هداتسا

 ۳۲م قا ر بولوآالوموم هرادض دم اه
 شوبح هللا رع "الکوتم ندشیدلوا دعاسم ناکماو نامز ةف

 .نمشد كوسا رب هدهعلق نمادو تعنع یغوط هدارغاب هسنامع

 ۴ یداعوق يدار كرها تعزه راق ك ىدا
 یتسودرا نمشد هسلوا شما طاتحا اهد زار مظعا
 E . (۱۱6۲) یدا لمتم كعا برح ریسا

 9 ۶ تاد رلولهبسور

 ٠ امغيو تیر 2 ی را هعاق تا TS م

 3 ااا لرلناخ یارک یلکنمو یارک حتف هدهسیا راشعا

 -ٍِ ر هللا برحو ۳1 رلشه وا جارخاو عقد ندع رق

 ا .رقظم رد زد وا a4 ممر

 اونو نیتوخو یزوا هرکص ندنا و E لاش ەرام ناقارب
Eمن ست یا 9 وو تور ها  



EE : باب یا r ۱ 

 ومتشا لا باج هل | یدالتع یارل ی رادوالد ا 1 ۱

 تماعز بارا كتالوو یلخ سر اد و رغول و

 ندا 1 هن رزوا مو تا ادا هنس چوا هلراع و 1 ۱

 :ردشملبا مازماو رهف راحود رو رر ی قرف نم

 او وسشا یامحش هتسو درک و هلا ی 8 1

 .ردرلشا مان یاقنا هدینانع ران هللا تیحو تمه یرلکدرتسوک ۲
 اتاپ دما ظفاح هداز ویر وک نالو ھلو نیا 1

 ی كنادعآ نالوا لوتس هم رافرط حال تو کک

 .یدلوا قفوم هعاحرا یغوط هدارغلب و یتسودرا لو 1 ۱

 E ن رزوا ندو یرلودرا لوق یجنجوا كرلولهحع 1 ۱

 و رب کت اشاب دم ض وع E ندو هلغلوا

 نیس لف عفد ET كنلغوا ۱

 هوا ها روس هاش وشراق ندر هنرط هرکس ۸

 كرههنکیچ ینمیلقا تانب نوتبو ینسیلاوح هیداهمو یتسیضادا ا
 اداب دم نکی مظعاردصو مانتغاو طبخ تامهمو پوط ولتیلک ۱

 یاوتلا لع یهردنمسو یتسهعلق هطاو مالسالا حتو هوسروا 1

 ۰ (۱۱6۰) یدلیا ماها ةضبق هدروآ

 لوا تاذ رب روطفم هلتیخو ترغ طرا رد
 رفس تلود ناکرا قحا بوذیا میمصت یتحیتف یخد كذا رب /

 لصاح تروم هم وب ندا زر

 هوس نامه هلا حلص قرهلراو هتس و رلبا فا ا ندق روا ۳ ٩



 4 تو . ناقگ تلود یاس ۱ ۱۰

 ۲ یدلیا ترشابم هساطعا بوق تاتما همان یموکعب هنکمشا
 ِ واوا تاذر یمحعو زسفوقو اشاب دم 0 مظعا نا

 ۳ ر اك قا لو هدننرادا دب روما دقعو لجن

 ی بونادل هسرادعو كس ريق سە یدنفا اصلاخ نامع

 ا شبا هفدلوا بلط تامهمو:نکسع نایق راققاع
 ردقوب لح هفالا ییرم لام هدوهمو هشال ردهرز وا

 و تلفع ااو درر ین رایاوخ
 ح ا ا ج ندنشدل وا قفتم نت هلا هسور

 د اغشا هللا رادرباخم نوزواو راط- وت هنخاس هلو ییهینس
 بر : نالعا هدوا بور دش 2 یناوه هربدر م ا نیک دنا

 . یدلبا
iv 

 ۱ ق تاد اهد هبلع ءا ىکا هتک زاك یشابندبسو فو

 E ران هجم .رایدریک هلا یعرفو یرلهءاف نوربایقو قازا راسور

 7 س هععق س ول بواب یتسالا وح ی رم و نشه ضد

E۳ قح فعل هدرفس طة ۰ ری دناشوق  

 ۳۱۱ اق یدک رازایب نالوا یطالتخا قیرط كلا
 فلش رط ماع سرقت اا ىلع یلغوا مک E قسا ر ؛درص یسلاو هس ود



1 

 هدعاسم هلاسراو بصا كلا هلا ا جاج و یسلوا |

۱ 
۱ 
1 

 كن سحلبا هسلارف بولوا ینااخت ماد كاس ەق و سور "

 عیاقو ناریا وهیسور نکیا 0 لوبقلاب قلت یافیلکت §
 كن همنامع 3 نالوا وا ندعرق هدنرخاوا یمهعرح و

 هب رح نالعا ییلاعباب قرهلوا عنام هنسمک هت رافرط ناو رد

 ۰ ( ۱۱٤۸ ) یدلیا روی "

  akباب یکدم ۱۰۳
=~ 

 قفحهر دلاق ی یعیش تهدمو ن .ہھ رد ی رلط رش 9 3

 ند هّق. تا و . یدلدا ناس واع قرهلوا 4ھ

 هلق ر ط ماش و داد كحل اریماو ییدصت كن رةءج بهم. 4 ۱

 a ANT ینح هم هل وا زاح e 0 ا ی رلهدام افا

 تقفاوم هحاص دد هرز وا دودح کسا طه و هدافا و و یاب ] 1

 ةه رشد " ۱

 نا ته (E داش و نو و رقم ۱:۸ ( 4% مس رم

 هل هب یلأع با یسههاس صا رح تا ر ا ناریاو

 را نال ما ییاتمو هس ور ا هر 9 هر یا

 فورعم هل مات یه راحم اوف را هد 1 یر 9 ا

 را ار هارو رف قم هدلوناتسا نده دلوا هل وا نالعا رفس نالوا

 ۱ کما كن رشت هن هر و دم هب رام ید ی ىلع با یریقس

 اھا يع ىلغوا مب ك نالوا و وام یدا هدقمشارغوا

 م 7 1
۳ 

1 » 

 اب رتسوا E ا ہرالض ر یم ون علنا نوا

 نیلاتاذ فیلأت نرسکلکود ناق بودا طسوت ناه یریفس



۲ 

 ج

 یناشررو مازهنا راتفرک هدنسهبراحت كوكرک اشاب نامع لایوط

 0 رات ةکلدف ۱ ۱:۲

 داد وا وع ردات هلبدادما ا و هرجنوم سو
 3 Eu شعلوا لک بو عد زممو او ندنسه رصاح

 ررمت) روت و رالس ندتح ور و تعزه هلا یوم ناخ

 غم بولوا رهاط هدول دودح را گجت ندنشدلوا

CAE )۱ ادنهس لب ددش ضص ینلدل وا التمیسودنک و  

 نالوا بص ۳ هنس یسآ را . یدلوا یاد تل مرا

 ت بولغم هدنسهب ام یناجه را یعنداشاب ةللادبع هداز یلیر وک "

 34 ۱۱2۸ ) هلغلوا مزاع هان یوس دو یحدواو مزممو

 E ءیدایا الماک تلاع نانلوا طیض ندنازا تاقحلم

 ۱ . یدلبا
 هاش ردا ثكملا راشم ناخ تاحوتفو ناش ردقو

 E NT هنارتا تب
 ٤ كولم هلیلاسرا رلیحلبا هههلع تلود بناح هرکص

ETینسملوا دهع دید هش رزوآ هعدق دودح  

 كلاس د هج واقرا قو

 ےس

 1  هدفرش مرحو یسمللق قیدسصت كن رفعح تبهذم ییادلوا

 ۲ نکر وا هرزوا قلوا ی ادع: شنا كنهن س تهادم

E 
x 

٤ ٤ 
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 راما يا تواقسش مع عفر هلبراهنوع نالوا کف ندا

 .احوا ہک ایا عیسوت لاحرد ینا زیاد :دادمتیسا وق بقاعتم

 یرادامادو اشا مهار داماد مظعا ر زو هنیرز وا یلط كد ولق 3

 تساي غم هتشک اشا د ادختکو اشاب ینطصم نادوش

 ۰ یدل وا 3 ۱

 لح سم هدنشرات ۱۱2٩ یرلت رضح ثلا ناخدحا ناطلس 1

 یرلتتطلس دهع نروس هس نکس ی رک رابدل وا ترخآ راد ر 1

 لاغشا صوصخم عقومرب ساق او ةرادا رات رات | ۱

 ۱۳و ریه ات چوا نوا كناشاب مهار ۶ خداملق و ردا " ۱

 رشن و عبط لوا كا هدهعاطلارادو نهود اا هم اظتنا یءهرادآ 1

 هرلندذ ندنسهعلاطم كران هلفلوا خراوت بتک رلباتک ن اا ا

 فوقو هث سام ولد اوروا یلاحر یلاع بابو شک شا کو ۱

 3 SNA لتم هر هس ی هدر دح فراعمو 9

 ییا ناخ ینطممناطلسنیالوا ناخد وم ناطاس دهع

CRA NE) 

 یراکدتسیا هدلوبناتسانوک جاقرب یسهنوع هلا ليلخ هنورطپ

 و رو کا ی + رایدن وط تون 1 ۱

 وات تک وا زلکو شادیا هلازاو عفر رارشا وللتموا ناه 3

 ۰ ردشهل وا ریهطت ندن رلرازآ 1

 قرهللوا انتعا هتسهسرح ملافو نارا = . ۳ و ! عباقر



 و ی

 E نا رب عر انف ۰۰

 | هناخدغاک ساب میهارا داماد نکیا مزال كادبا انتعاههیرح
 ام روو ینسهبودسآ و راما كنبراهریسم ىجا زاغوبو
 تا هل رامان هلل وب راسو حرف دعس و داش اونو ینمیظن

OEهدرلنلایو چ  eR3 واح نیدیق یه وعو  

 قوذ كرهلبا داتعا ین ر یرلغارج هلال هدرا مایاو یرلسح

 ٍ و . ردششا فرصرلهراب قوچك هتنروغآ یسافصو

 شوخ یارمش یک تفینمو یاسو یهو در.سو حدن نالوا

 E هب ی وہ كنهآ هل داشنا رلهبحدم و رلهدصق ادا

 E . ردشلاط هافصو قود مع

 3 یر کیو اشاب دم جنک یلغواو هيلا راشم ردص هدرو

 ٤ داماد كوس ك o یرارشداماد رلاشاب ینطصمو ىلع

 ۱ اش دم یداماد كج وگو | ارد نادوش اھا ینطصء قامق

 3 و اچ سم و قودو ی حک كلا ردق و . یدبا

 3 ارغارج هلالو كت راتګ اولح قرهلوا هلضف . یدیشلافوج

 د یالقع . یدایو هسانم رغ لاوحا ماطر 8

 3 یدرادوبدوک مخو ینراخ كل هثشن وب
 ۳۹ E هسرزوا ینداوح یطض ندنفرط ماحعا كز ربت

 3 ید نوا ییصوم هلا لباخ هورطاب ندنسهمدخیماجدب زاب



 ورندهتس يوا نوا = ۾ ی اوا دن 1 شار ا 3

 اشاب مهاربا داماد یلرهشون نالوا امظع اب و یامرف راک |
 کک اذ رب رداق ه هرادا نسحو لكف: قنایفاو مور

 )هان تب چوا ییا هنسره هل طف كوكا فراصم ۱ ۲

 كنادح رس مسو ر كەر و مع علام ندا فرا ۱

 هل داشک یرلهنانسامعاهشق | وراه تسد هداروب هداروشو هننصرت

 بتکمو عماجو هنسایحا كنهیلخاد میانص نالوا ساردنا لئام ۱
 هار وری قرت رال | بودیافرص هه رخ تاسیسات وللنم هناخیتکو

 هدناهاش ةسورح كلاءهعفد كلبا هرزوا قلوا یفان كا كنس ||

 . نرم ) ردعلدبا دانک هم
 یدیفا دم فورم هلکهد یلح کس ئ رک هک هلو ٩

 ییدتفا دعس دم یغوا 1 هسرأاب هلن زافس مدقا ندنو |

 اقا هداروا تعاط تعنص ی مرک هدکل ر یند 8

 لوا مدندوع-هلوتناتا ودا تلح لند را
 کا روصت یلاخدا یخد ههناهاش كلاع كعيدب عارتخا

 هللا یدو مهار یلرام ندنرهفرفتم یلاعهاکرد و یدالشاب

 لاصحتسا ندهبلتسس نت هنداشک هعطم eR رک ا

 ءياواوقو رح ناه هقرفت ہم ھارا ( ۱۱۳۹ ) بوسا هدعاسم

 عاطل اراد م هنس یسنرا ۰ یدلیا ترشابم هراضحا یهیضتقم

 «یلوقناو »و شعلواداشکو سا ت یک یا ماعلا

EE 1رادتا کل گو حی ط هلا اد  AAR a 
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 ی 1



 ع هدعوعح وو شملیا رت هز یهحوتقم

 د وا ا هدهاع«دمع هلا اشاب دمها روہشم رزو یسلاو

 الوا یعالرا كا لزعادهامم دقعنم هلا نارا (۱۱۱)

 ۳ تب تنظعا ربع یسهلاصم:اسات بسا ا
 E ىدا تاغا رو رگ

 را ت یک كنادهاتم رشا کل
 OG o ین ر كنخرخع واف۲

e 1ارا نوف تلود خارج ىدا  
 ۳ 9 شمشود هتمنع قمراروف ندساحا یاو

 1 شا یرهتفاط » ناجیل وق بس E » هرزوآ

 ۶ کداا دورطم ندناربا نر الماک یراماعفاو لوتقم

 E ندع تاود یرلر نالوا حق ندنارا تافاضم

 و ناهاشنامرکو نادم هلا هام س قوسو . |

 ۱ زد نارا اا e یدروف ودرا ۳ ۱

e Eg ©و  E۴ | کما 9 راما  

 ۰" یدلبا روهط یسهنتف ۳



 ۱:۱ با ی

 هیوفس تلود ید ورتپ جر یراح هے هور کوا
 ناتسغاط بودا راهطا یورو قلوا دنمهصح ندنکل ۹

 ننک درک هلا یر هملق وک ابو :.دیارد لود ی و
 تفالخ حانج رز قرهجاق ندهعیش تم س لاو ناتسغاط "

 ی وا كر هل هس ور دل رد و یدمش نک ۱ شمنغص هه

 ةقملحا یسهرا كنلاف تاب هلا هشور هلتهح یخ ەلوا 8
 و تا ایم نالک هعوقو هلتسحابا هسورو . یدالشاب

 تعا ردص هیرفس بعاتم نکل . یدارک هدهجرد ردبا جا
 ندنشیدلوا قیفوت لباق هایسهادنر كالسم كناشاب ھارا داماد ٩

 هلاشندنساقتلم یرلارم سارا و روق هلنبطسوت تان ریس ەس ارو

 تالاا كارا و قلاق هده سور لخاوس رزخ رح یرغوط

eلا باب لاهور هطول ل  
 ردشعالعا هولتاط شياو شلدا اضما هماندهعرب هدو

(NED 

 A A هتتیش چوا م کک هدهاعم تحومر ۱

 هلقلبالوق یتالابا نادم . ناتسرول « غابهرق ۰ زرق « ناور

 بحوم نوجا هيس تنطلس تاحوتفو . یدلیا یخسا و حتف "

 تامظعاردع طف یدبا تاتکیو زر ود بول وا فرد
 هنانز یارهشو رارذا ماظعا هاتاف یازادفرط وا

 نارا و ییماصهنماقم هب وقص طب ود ییاغفا ماش فرا صوصخاب ۱
i 
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 ۰ هر امد تلود خرا ءکّلذف ۱:۹

 قررام ۱۱۳۰(۰) یفمارص ناب مقارا ررر
 روهشم یرابرهش داماد هدانناوا س ۰ ( ۱۱۳۰ ) یمرشاعم

  هلاراشم یاشاب . ردشمع هنارزو ردص اشاب میهاربا یلرہشون

  تافشتلاو راتعا هلاکو فراعم باخاو رازا روقوا هد الوا

 لام هافصو قوذو نیو جا شم زوم ردا

 ۱ لوا نآ رب كم رح بولوا تاد رر ییرشم درو یهز.رجو

 ۱ هام ناه یم هنکودا یلامآ هضنقلا مک نداسد هلععافدنا

 ۱9۵ هراس لسو كتيرا لود كنملف و«رتلکناو شم رتسوک لیا

  هجنمکح هدهاعم ویشا ۰ ( ۱۱۳۰ ) ردشملبا دقع یتسهدهاعم

 هقو ج بودا كرت ههلع تلود یتسهصطق هروم راواکیدتو

 ۳ یردکدربک هلا هدنرالحاس كسرهو قادوبنرآ و ىلا
 ۱۳ هرات دارفلبو راوشمط" 2 رلیدتا فاح .یقوم

 3 ترد e قرهنلوا ثرت هایرتسوا ریغتص قالفاو یسهعطق

 2 . یادلدا ۵ را هست

 ۳۸ ور ندقور هوفص تلود -- . ار علاتر

 ۱ لئاف کک اسهدنرافرط هساقفق ندننیدلوا طاطحاو فعض

 ِ عفر ید یسهلییق ناغفاو راشعا تلاخد ههینس تنطلس یاس
 ۲ یدشملبا طض یارا نوتب ردق هنامفصا هللا یابصع یاول
 ۲ ناور داد هل ایست كمظعاردص هدنلاح وش كن ه وفص تو

  یسیلاوحیوخ ونالدراوناهاش نامرک رهبری و رلماهنبرایلاو
 (۱۱۳۵) ردشملا هالبتسا تسد هلوپسلا



 .ودنک هلبرلهیس ینآ اقلا كننوع نازنمکس والت اغا مهار
 اا ی رى دەنا ضرف هس رح تردقو تراهم داوس هد 3

 ۰.۱۱۲۷ یدلیا برح نالعا هایرتسوآ "
 میظع هدتنرق نیداداو ا رکشل ایرسوا نواه یودرا ٩

 نراقم ریدقتمکح هنیرپدت ءوس كمظعا ردص .ردشملیا كنح "

 هرزوا یتداهش كناشاب دعا كرت یی رلکب یلوطانا هلکمشوو ٩
 تاذلا مظعا ردص و ییاشب رو تع زه یالّتسم هسامع شویح 3

 كم مزاع قرهابروا هلنوشروق ندننلا نکا شا فرسلس
 و ردهلاقندن | یا اشا ىلع دیهش یدلوا یاد واح 3

 . ردنیخزوم ةدرکتنور تیقفوم ملام "

 ۱ نواه یودرا -- ۰ (۱۱۲۹) هارفلیر را وشم غاصض

 هک | تعحر هدارغلب نرود قوزو ی ندنتع زه نداراو 3

 نوک یدب یمرکیو یدلبا هرصاحم هلتدش یراوشمط اروا 1
 اوا مدهاس رفس راوتل « یدلوا سرتسد هات

 شابط ههرصاح هنس تود چوا هلبتمه یزاغ یاشاب رفعح

 ات كنابرتس وآ یک رخ یرویسر ور ندحرات لواو 3

 ۱ . یدشلاف ٩

 هاب ا رک ارتسوا کش نق ا
 هنقالطاداهل اراد ندلحا ییدمهنل وا باہتردق هندادما بوک

 یدشود هلا نمشود یخد راوت-ا راصح وا نالوا هتساش 3

OID 



 هساثع تلود خیرات هکلذن ۱

 ۹ مظعا ردص قرهنلوا برح نالعا ههرول دم شرک یمهنس

 هتفه ترد چوا هلبقوس رکسع هنرزوا هروم اشا ىلع دیش

 قفوم هندادرتساو حتف الماک كنهروک ذم هر زج هدنفرظ
 . یدل وا

 دیهش - ۰ ییداماو براش ۰۱۱۲۸ ) جم رقم تور
 كل ود هاخاد رومآ هن هدتنندوع ندنرفس هروم اا ىلع

  یتف اا ر زج وفروق هدندفرط رکید بوشارغوا هلبحالصا

 ا یرادمکح ةع هکنوج .یدردبا هلوادت یاسا

 . هدنسهبراحم یتارو اینابسا هلبا ول یجندرد نوا یلارق هسنارف
 ۱۳ را هدنلاح فعضو قانوغرو وش ندنشدلوا شلورو

 لوا ممصت هحهللع تا ود قعل وا تاعیاض دادرتسا هدندنل

 ۱ قارط رب قرط ایجالاد هدنرفس هجم كحهدبا روهظ برق
 رو كمدبا هدافتسا ید ندنواه یاعودو ىلج ی رحم

  یسولخم كاك دن و هکویلاح . یدشلوا یروصت رکیاح كمظعا

 ماق ه هلخادم اود هرتسوا هسززوا یرخسآ كهرومو

 ۱ بلط ندهبئنس تطاس ی وا تاعیاض نیمضت هراولک دوو

 ۱۳9 نوا قمالراقح هان ندک تود ناکرا ؛ شیلا

  هلسهداعا کیدنو هلیما تانمضا كنرهریغص هر زج هفوحو

 اُ هدراهسیا هدننار قغلوا فاعلا یلاطم ابرتنوآ

  ندنراقدمهشیراق هزوس هلبرلذوا كاقوخ ندنضضو نیک

 SES ندلنحتف هروم A ردص هک ونلاح و



1 ۱ 
+ 
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 7 كالرور رفاسم كرل ولت مع هو هاماعم و نایدوک

 عرق و مالسالاخیش و مظعاردص نالوا بوس ندنشدنفوط ۱

 هدهقوتعد هدندمرب شاب روهتو شاوا راتفرک هلزع یازج یاخ ر
 قوحر هدننمض یسهلوا برح نالعا ههبسور كرهبلبا تماقا 8

 دودح شعل و حلص و دی دم هدهساا شمشایع وا اهد ۱

 لدرا یسهنس ۱۱۲۹ بولوا دبموت هرکص ندکدروک ی دوا ۱
 ت

 ندا دا سولج - ۳یع میش تمارص 13 ۱
 رادحاس ورت دهس ز گیر ید و نالوا نواه 1 ر وظنم ور

 یونعم ر زو طقف یعاقمعاق نواه باکر و اوو رس یل

 N نواه رهم لثا یسهنس ۱۱۲ ه اش ۱ ىلع داماد نالو

 ا ا لع دیش هد ع را هک ها راشم یاشا

 ندالقع فقاو هتل ود روماو ندرادتفاو لضف نارا ودف ورعم

 طقف . یدابا ترشابیم ههرادا نسح یتموکح طاصم بولوا ۱

 تاغا نکن سودی ANE لاحر هلغاوا روهنک و ضیا هلتساغ ۱

 روهش» یزاغ رب یکاشاب یلع لیلروچ هلحزا .یدبا رارتکچ ۲
 .زدراشلدا انفاو لع هننروغا ییناضو ضرع ت 6

۰ 

 ۱۱۲۷ )  یدادرمما لزوم ۰ ترم تامعا لو
 زا یجهطا اب دنا وف يیدر و هب ول هس ور N OTE هے ولراق

 ۱۱۳۷ . یدش کدو هرص ندنغدناوا دادرتسا هلته اشا
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 . هام تاود جرات ءکلذف ۷9

 یارساو كماع تاقا یسدحابا هبسورز هدل وب اتساو قماعات

 .یدا ی راهدام كلدا هداعا هسامع

 مرقو قفاوم هنعفاتم و ورا كن هباع تلود هدهاعم وشا

 هنر تنسهفاک كناکرا ودرا ھن ندنلارو جوسا هلساخ

 ماکحا هرکص ندقدرانروق ییاه ورتپ هحوق کل یدا قناطم
 ۳۳۲ با هتلود هسورو هتساعا تاقا همشهامم
 ۳ - روف ندنضل رعت كس ا اشا دخ یجهطلا 1 رظذ هبهمیظع

 ۱۳ یارا ااو هارک وغ رب هبوب یا را
 ار نداشاب دم یج هلعل اب ا ندقدلوا قف وم ههدهاعم

 .ردلکد قبال هفاصنا ناش كمالکب كلشدنارود هداعلاقوف

 4 هدند رفظ م تور = . تر وعو ترثاسم كلام یاو ۱

 ا هد يلدا برخ سا كورا
 1 بودا مازنلا ینرح ءداعا هرس هخاصا ادعا لواش نا نوا

 تاریرح و تا اقلا ۰یدریدغای راب وتکم هب یلاع بابو لکن دردن

 عم ندیهاشداب فرط ندنعدراو هنسهح رد زحل یسمەنار صم

 ۱۳۹۶ یرهنلوا اطعا هرفو یاادهو یتلحرخ لول ءدایز

 بولوا یخ كار هد وع شا روع .یدل وا فالکت ینا تدوع

 3 ر ۳۳۹۰ تناشان لععامما یطفاح ردب 8 نصح ۳ و

 a ی ع عضو وو ندنش دلوا شملیا هعقادم هلا حاللس

 هام امعتسا رمح هوق شا لنعاعم ۱ هده س دلوا ی هدد ثعاد

 اور ه دری یحتلم 7 و ه هف وتعد بوت وط ی ملاراشم ر



 ۵ باب ی دب

 -4ب هلع تاود ورددهوا یراوشم و روط كن ورتب یجن ر

SENندن اقع ییراش ینکیا نوا و هدلاح . 

 .ندنرلقدلوا شملیا زواج ی هیاقاخ دودح یرلبراوس سور "
 .یدنلوا برح نالعا ههسور قرءهلقاب هل رظن دهع ضقن اکو "

 نو لزا .یدلسا سج اووف یدب دات ی
 .حورخ الاس كنسراجم ینامع راسو راتات نانلوب هدنمشد كلام

 .ترح نالعا هلدصقم قعلو نهر هدلا نوا یرلملسهٍدیا

 درج یجهلعلاب مظعا ردص . یدرون وا سبح یحارا زا

 هل وط هدنلناوا یسهنس ۲۳ هل رکسع ز واحتم یس زو اشا

 ہد رو یه رو یجلاف بودا رو ص هندناح نتکلغ ندر

 سور نالوا کا ندیشک كس قرف هدن راقلفات یرہ تور 1

 ندهرخذو داز ناد ورتپ :هحوف . یدردهقیص ی رکشل ۱

 شک هتسهجرد كوس كنیدیمونو یاب ناک قرط عاطقاو
 .یسهراح هقذب ندقلوا فلت او ربسا لته یسودرا هلابو

 هلا اشاب دخ یجهطلاب بولوا دعاسم یلاط طقف . ید ِ

 .ددهملتروق ندک اله ةطرو وا قرهلوا قفوم هاا ۶ ٩
 در فک یال قازا .یسهتساسا طنا تدا

 هدب رق هنافاخ دودحو ملست هر هلع تارا فوط هاسنامهم و 3

 هلو هنناخ مرقو قفلوا مده رهملق ییدلبا انب كنوهسور |
 هوحولا نم ۳ ندساح للوقسوم هرلفارف عیب هنتم وکحم ۱

 تمنام هنسمتک هننکلم الاس كنلارق جوساو قماعلوا هلخادم |



 . كراش یحنکیا نوا یلارق چوسا هلا ورتپ یحنرب یرادمکح

 خا تت تک ۶ یو

 هیناثع تلود خیرات ةكلذف )£

 ب ناطلس ن نا دا ناطاسدهع

er TENS) ( 
 اتش لها ییغوا لوس و یدنفا هللا ضف مالسالاخیش

 .رلبدنلوا ین هسیربق ییاسناو دالوارکید كرهلدنا افا ندنفرط
 ماطر ۳ سو جهو هنتف نالوا دن ردق هتفه شب

 0, قلهتروا يا رابشملبا السا یلود تاماق رارذ رد

 ۰ بونلوا عورشهنسهلازاو عفد كرارشا هلوقموا هحنلوب تنوکس

 مظعا ردصو لوتقماشاب د2اقلاح یسافا یرحکی هله نازا

 ماظتنا E تلودو .یدلوا لوزعءم اشاب دم زوناوف

 1 . یدلوب
 1 ۔ یس فطر ترم امار مش یم طلاب لات رفا یوا رر ہم وق

  هیسور نالوا فورعم هلیما قس قا هجز ( ۱۱۳۲ ) س

 4 ی 2۰ 9 ۱ كلا كتنامر هَ د.شمس ود توادع تم چس هنسهرا

 ۱۳ ینکا نوا نالوا ینادناموف اف ا طقف ىع

 هباغ هیورتپ یجمرب . ردبقلم هلیبقل شاب روج هدراخرات مز
 یینحها سالسناتساو شلک ردق هسلابا نارفوا هديا هدا

 راج اوال تیاهن .یدنشمردشابصن ارق ناتسهل

 ۱۳1 «هنورح تلاع نازو ناتفا بولوا بولقم اک هدنس
 هدردنب هایم هل طس ون اشا فس و یسلاو یزواو تااخدو

 ۰۱۱۲۱ ) یدلبا تصخر لیصحم هنتماقا



 ٤ NY باب ید

 .ندنس همخو جاس هده سراو یلخد یخد كبد رد چ

 نام تا هللا ض هک هلو 5 ردشمامهلسر وف هد ۰

 ا تاق یلغوا تردنولف رص کافر دالا |

 قلوا مالاس الا خش و 0 كوو ليڪ هی هب اب

 لاحر نارادکماو ناقد سم و یسمر دتا هح ون اوت ها هرزوا

 .یراذاق روحهم ندصاتم ه دی دم تدم و رود ندلاحو 4.ملع

 یر رضح ناخ ییطصم ناطا سو ندنشدل وا تایاکش > وم

 داتعا یتماقا هده ردا یک یرارقم تنح رد ور ند

 لا كناشاب اج ار ندنغ دلفار شو لوساتسا قرهرومس

 هلا قلو لزع ا رفت ب واما تدارس مراد می-و

 6 ردعل وا نارسخ یالتم

 هرکص نوک قرق رو یراترضح یا ناخ ینطصم ناطلس

 ناطالس مطاعا ر وفخم نافاخ 7 ردرلشم روس ا راد لاح را

 و وا و فاح هرک جوا والثم قالسا نام دم بولوا ندهننامع

 اع کو لداع و اوکشوخت سلنا رخ تایم زار تا

 : رلیدنا هاحیا اع هاشدایر قفشمو

 یعوط هه ردا هلا تع بادار هدل ون اتسنا او تارا

 ردشعل وا ه.مسل یس هعقو هردا هر هلت اه هعق و ندن راکدلبا جورج

 ھ ردر وصم ی هما و و همانقفش نالوا یرتا قلغملا كند امع ناسل



۱ OO ۸و 6 ۹ ¥ Abe ۲ ۳ 

 هبنافع تلود خیرات هکل ذو 3 ۱۳۸

 مدنلود هعونتم تامدخ . یدنشلو ترهش هلسقل هدازهح و

 زاربا یفادصو فرقو نلیروک هدنفالسسا هدنسهفاک قرهلوت

 " ردشمروس هنس شا ا ۰ یدا نادراک ر رو 6 نا

 ۱ تس ۰ یہ ھت و ا ىا E م ومس زر اس

 كندا یناوخبش راوی 2 ا هللا ضیف یعورضرا (۱۱۱۵)

  یراکلهدار دار و رمهح ناخ ییطصم ناطلس تولوا ید داماد

 e م ص ند سولح ۳ و ی رهحاو هج هدا وا

 تافتلارهظمهداعلاقوف 2 رح YES كلەحاوخو ندا ص

 ندلضفو 0 باح ا هلا راشم "یدنفا ۰ ىدا شلو وس

 1 0 7 1 اشا هغمشل راق هشیا ره تولوا یتعسط قابا و صا رح هلت اف

 هج هح و . یدرونلو قیحا یه را اعاد هل رلمظعا ردص ندع

 ۱۳ وترومو ص رومعم برد نادوب» هد راس هلا یمەداز

 ی ندنناقوكملار راشم یاشاب تولو دا ت اوت

 ج . ید هل وا روح هب افعتسا معا ردص و رو

 ۳ ۷ بواوا بوک یو و نابطلا نالوا

 ۰ E تب وصتم اب ,E هاش رعلو

 یاوههبسایس هبح راخ لوصحاو هر ۵ رادا روما د دح رد“

 / .بولوا ندنر رل هدب دفاعا و ی كندا مالال اخیشو ندالقع

 ا کما ا ها.هاوحدو ایفا هاتماس یلحاصم نابرح > نسح

  Eهو روا نالک هب ودج بو.هلوا لباق ۱ ۱

4 

 طاق ۷



۷۱۳۷ 

 ترد هدهسا لکد ولربخ نوحا هنس تنطاس هدهاعمو ۱

 یش یالوف هدكملبا كن مولا هاو و
 وار ناش لارا هدي رک هما لا و ۱

 هب هءطق تیرو حو هک دلک هب هح رد وص هدعق ومر چیه لرهللا

 سفن یادف هج اینک او راشمالوا ملست هدالوا راحود

 صرفنالوایلوا ببس كبرح . یدیا ادهش "هلفاق ورشب رزو

 دعاسم یلاط هده سدا تمدخ هنارابسناح كب یلکوت یلارق ۱

 لارا یزاطخ ر هدم دس تاک اب
 هداعاهبلع تاود نکل رلیدسا رارصا هدنلط یمیلست هنیراودنک ۱

 دیمزا كرهدا تلاع و ا یرح و

 . ردشملبا ماعا ینمفر صا هلیساطعا كلتفجهدن راف رط

 .هحومع س اما یسم ہرا موج ٌیلماد تامرمصا

 والشاب هناحالصا ءرکصندنررف كنەلاصم اغا نسح هداز 6
eهل رزوا لاا اتام فو هندلازآ ی 9  

 یهعدق نیناوقو هباغلاو عفر یەقاش فیلاکت نالوا حورطم
 مالالا خيش نکل . یدلباتمه فرص هایحاقعانصو تعارزو
 لتخ ًاناذ ید ین بولوا قیجا یرلهرا هلنا قدفا ها ضف
 راد لاکرا هد کافه کس وت یا نواب افشا ندشدلوا!

 ردیسح درد كرلولب رب و هل اراش میاشاب . ( ۱۱۱۶) .یدلبا اه

 هدنترادصاشایدمح|لضاف لغلوا یسهدازردارب كناشایدمحم ولر وک ۱ ۱

 برف هزوت وا زکلا ۰ یدا راشمامر و رفط هنمسد هک دعا ۱

 2 تر



 یا رب ی ی ی یو 3
 E ۲ هرازع تلود جرات هک ذف ۱۳

 ۱ نام ناود هلا یدتفا دم یار باتکلا سرو یدلر و

 ندهنس تموکح بناح كب طوبانب وتادروق وروام ینامجرت
 . یدنلف ندیم صح ص

 ۱ ا یرلباح هوارد هلاهواص یرلصخ ص كل ودید

 یرلصخم یلناعع رایدتبا عامجا هدنسهصق هحفولراق ناک

 یدرویللو هدهیمومع هلاکم ساحرب هلو قرهلوا هعفد یحرب

 یدازوا نوزوا هدسنارفوق قلا زوتواو هدنوک ییا شا |

 هدحرا ۱۱۱۰ بحر ۲۹ هرکص ندراهلداع و وکو 2

 : 6 هلئوش .یدلدبا اضماو لوبق ًایمطق حلص طارش

 تجسم شب س ی تس سس سس 5
 سوم بی تب سس کوے جو ت ےک چ وو

 ا نانلوا یت تانا كار هلی دما هکرات» هنس شد یعرکیهلبا ایرتسوآ

 . ندناتسرامو یسهعطقلدراو قلاق هدهیلع تلودیلابا راوشمط

 ٩ . یدلوا رکرارف قعلوا رب هایرتسوا رار يدنا طظ

 ۳ تونلوا هکراتم هنس شب یمرک, كلذک هلتموکح نانسهل

  هعدق دودح هلیطرش كما هداعا یعالق ییدرک هلا ندنادغب

 ۳ هتک یرلتلاا نارفواو الودو و یس هاف هحیشمهاق هلهح و

 . یدنل وا هداعا بس سم سس

 یرلر, یهدفرط لاش كنزفروک تح هنا رلولکیدنو
 یهلکسا یا ندایحالادو ین هر زج من هروم كرەرو هب ورک +

 ۰ یدلاف هدند راسور هدبسهعلق قازا . رشدتسا هظفاحم

 Ja ا
E AN 



OL DV E ERENCES 

 ۷۹۳9 1 1 ی ۳ شا ی |

 ىا شوسهنل و رابا هرکس نی 7 ۱
 لوت وابا تالاب راز تاتو یا

 . یدنا قو یرلاعدارب هقشل ندف رعت ههروم هلغْل وا

 هدنسهرصاحم هحینماق بوبلوا یراهدافتسا چیه كراواهل
 كن رایحنفآ راتات ییراتکلعو راشلوا عفد ًامزهنم هرک چاقرب

 - هعلق قازا رلولهسور . یدراشمردزا هدننلا یرلتراف دنمس

 ۱ اهن دەس راشاوا لات هدوصقم ادا اا
 ماتخ ندنعدلوا تشام و جاع ه هباخاد تاحالاصا ور ید 1

 . یدنا رظتنم هلمشح راح ه رح

 هتسه بوم وا یزحخ نده رام ماود هحیناک هر هلع تل ود

 : ناطاس حو مادقا هه رفس مزاول میظنتو هبرکسع قرف زیهم
 هے دل وا واد سا هکلم تاعا نا ناخ ییطصم

 لی دح ردص هدهسلا رارروس مارا هدننار قمامل وا ها

 شینوا كنسلاها هسورح كلاع اشاب نیسح هداز هح ومت

 .جاتمو ترحض یالتسم هللا هفاش فلات ورندهنس قلا نوا

 ندلوا برا ندرب هلتلود ترد هلو و یتغبدلوا تحارتسا

 ماظن هدندفرط رو كرهلکب یلالحا كنادعا قافتا هسا

 تصرف هدورابا كرها تم قرص هب هب رکشع یاوف دسر و

 لزوک یفحهلوا تبسانم اهدا تمن ند راق رب رر 2
 شمردتا ليم هنتهح حاص یوا راکفا قرهدالک ۳ لز و ۱

 رارف هر ها صم هلطسوت كنرلتلود كنملف و هرتلکدا هاغل وا



 هبنافع تلود خیرات ةکلذف

 ۱5۳ CS e هوا از ىا .یدنوا
 ن یمسق رب هازمرکسع نژوا شا
 .مدهنم یروک یلامت هتک هدرادورک یاننا بودا نقاب
 ناباع یاشر و تعزه مالع هلغل وا مسقیم هب ییا هبنامع هوقو

 رومشم ؛یزاغ یظفاحم راوتمطو اشاب دمت سالا مظعا ردصو "

 و , ردف نواو رزو جواو یساغا یرحیکی و ا رقمح

 .یدلوا نانم برق مزاع CG e زواحتم یس شب نواو

(۱۱۰۵) . 

 هداز هجوم ترادص رهم هنرزوا روهظهک اب یاحف و

1 
 1 . یدلا تدوع هب هن ردآ

 دن و هدار لر نواه تک وو بوت وا لدو هب شاب ناسح

 ۱۰۹6 س ۰ (۱۱۱۰ بجر ۲۹ ) یسمقاعم ریت ول راق
 ربندهنسیتلا نوا هبرام ومشا ندا ءدب هلیسهرصاحم هنایویمهنس

 ۱۳ هر یاس تنرواحتم لود .بولرا هدکغا ماو

 هتترادس ا ع دهم لقوا وار و هست ا
 هیلاراسم موح ص نکا شما غوا ههیلک تاععاض ردق

 is قف وم هنتهح ر وا كنه وط یراتلاب ریس وآ

 - هنازق یشرب نمشد هدنالناقم نالک هع هقو هدنف رظ هنس رک

 ادو ندنف دلوا تع زه راتفرک هدهرک چاق ر هقش ندقدم

 هدنرخست كتابا راوشمط یرادسا هسلوا هساوا كرل ولهحع

 ندنکیدلدا نيصرت IE تروص راوشمط هکوبلاح بولوا

 ۳ E کا یفحهل وا هداف هج رلودنک ند رح ماود



AT O O 

 ۱۳ ۱ باب یک دی

  هدنمرم ۱۱۰۷ هل ران واه کاو یرلتر تح هاشداب .یدلوط]

 هفاک یتسهعلق هوا بودا روبع هنتهج هوا نده وط ر

 یسود را ن مشد هدنسهمظع 4 راح یم وعولو یدلب ,احتف هل امهم

 هدکنح یاشا یرلنادناموف شا یتح كرهلا رامرات "هلم 3

 هاشداب بول ابا مسوم هنرزوا تاحوتف وبشا .یدلوا لوتقم ۱

  فیرشتو تدوع هلوبناتسا هلبیال ازغ مظع یراترضح |
 ۰ رددوا ۱

 یملرا س . واز 1 عايط ۱۱۰۸(۰) رب رد ۵ رم یی 1 ۱

 ندن رلکدلب اه رصاحم یراوشمط هلن | هنگ ات رالابرتسوا هو 1

 یهروک ذم هعلق بولوا راوس هدالح سا رادع رصت رار ]

 نت هنسوا نکل .یدا لک و رهق یتسودرا نمشدو صیلخت ۱

 یس هعلق ۳ نالوا راکرد یسهعفوم تىما هدب ا وص

 6 یدک تالا ید و لگو یراح هیسور

 هدهنسوو ناتسهلو ناتسراح و هرومو زکد قا هفس تم تو

 . یدشمامهفاب ت گرد قازا ندنش دل وا لوت

 هدنواهرفس یجنجوا - .(۱۱۰۹) یون اتم رقم یه وا 1

 نالو یطفاحم دارغلب بونلوا تروشم نمحا دقع هددارغلب

 اوو یدرس هتف تاعلاطم: ماط روا یاس ا و
 بش ییملراو هترزوا نداراو ها هل رھا هب دام"

 بیوصتو نیسحن یآروب ید اشاب دم سالا عا رد 9
 دور هنلحاس هوجاب هن هلرارصا كنناکرا ودرا نکیشملیا ر



o E ayو سس نر  

 ى

| 

| 
 كنب رلن ون اه سولح یسددژم تو وا دادو ساو حتف هلام

 هيناثع تلود خبرات هکلذن ۱۳

 عئاقو ندا ا نسا لود رف یر داش .كیافا

 هسا وا رمعم اهد هنس چاق و هلاراشم ر دص CC ا

 یوق لومأم یسملیا دادرتسا یهیکلم تامیاض هلبا تافام ربح
 . یدىا

 جا ناطاس -- . (۱۱۱5) ریلاراشم هایش لاع را

 ا هدنراشاب یللا یک یرارتهم ودار یراترضح یا نا

 م بوروس تطاس هداز ندهنس قجم چواو بوروم

 ناخ دم اطلس نا ینا ناخ ینطصء ناطلس دهع
1 

۹ 

 1 ردم اه یا تو

3 
۷ 

 1 مدار
 0 ج

12 )۱۱۱۰ --۱۱۰( 

 ا ینطصم ناطلس .  (۱۱۰۷) ہر رای ا ۳

 ا نالوا ناسا رایو یراترضع نت
 ٠ هالکو یراکدر و تبا تا هه رفس روما هد ران ودیشع د

 هرج تد كرلولکبدنو لوا هن رب . رابدروم مالعا
 ناسح هداز هجوم ایرد نادوق یسهطا زقاس نالوا شمک

  كناشاب نیسح وترومونم نده رح یاصا نارادمان هلا اشاب

 3 ۱۳ 2 تاهاحوت هاشداب هلغلوا دراو نوک یتهب نوا

 هلاروحو رورس هماع بولفو یدنلوا دع ريخ لاف هن رلعلاط



 نز و هنساقت نومز نددا رغلب را تدالح ردصح یدلروس

 نمشد نالوا هدکلیرلبا :یرغوط هفرط و ندشداراو با

 . یدلبا رازراک ة ربات لاعشا هدلحم ما نیمشالص هلسودرا ۱

 )ار و ناشیر یر راوس نهر ندلوق عاص لوا فا ر

 یدنک مظعا ردص تولوا نانح یوس مزاع ۳۹ یب راکب

 هلا فیس لسو كرت یراسرتم باحیصتسالاب یرکسع یهدنناپ
 شورا هغمق ج هنشا تسوا دل رل ولهحء و باتش هادعا هعفادم |

 ا ا نکیا شلوا هاط ۳ رک هبلغ رانا و شاق ۱

 و هاو تداش ع را اح ورع هرو لر
 - (۱۱۰۷) یدلبا هلازا :یاتاع ترسم روا ا

 یورراهطا هسامع دونح هنس رزوا یرادرس تداهش عویش ۱

 نزادم و تروشم هدنرز وا تا ااو ارزو بولا تعره

 نان ومدودزا دلرمدنا سس یراق ا ت

 یاولو باخا هتتلاکو نادناموق ییاشاب لیلخ هجوق ارزو مدقا

 . ادا تعجر هدارغاب اپ هل اب اح ص سا یل رش

 هدهسنامع یارزو رک ۱ اا قعصم لضاف دیش ردص

 هرج لئاصخ و رويا دانسا روصق ر چیه هنس ا خم رات

 ندهظرو رب لوس لود ۰ روبلوا ناربح هنسهبلاع لئاضفو

 جات رم را ای HES تع هم س هاما تمدح قمراروف

 ه.دنس ب راع هبنا وب هدهسلارف هدنحراب ۱۱ ردشع | ترخعفم

 ییطصم لضاف هلا یتفاغلا نه رلادبع یربماسادنا نالوا دیش



 ۳ زا

 ٠ ادعا 9 و تن ات داش ف کا رمشمش هللا 0 2 وتم

 ۰ شن هلا ءد E . یاللا تدالح دنمس هح و

 - یداهطاراد دارغاب و ی رهعاف هردنمسو مالسالاحتفو نیدوو

 8 هنسهش روا كنه وط ىیرلنلاب ارتسوآ هلا دادرتساو حنف

 ہتھ كا رک ملس یء.ودرا وقسم لت وقر ندا موج هع رق

 i ههرومو شملر دا تعحر ایم ندنخز ر و روا

 .E رادا كلوتق كرلکولک دن و ید اشاب لیلخ هحوق نلیدا

 . هلتربغ هبهلاماو باج هتلود فرط ینسایاعر مور ناال شوخ

  هرلاکوک نوزحم هلغلوا شلوا قفوم هدالختسا ینهینولوآ

 1 ۱ . یدلشا کرک تشاشا

 ۱ انا ناملس ناطلسنال وا ضب اتاذ هداناوا "

 اسو ملح هلتاغ (۱۱۰۲) رلیدروس اراد لاحرا هدهب ردا

 N ا

 ناخ مهاربا ناطلس نیا ینا ناخ ادعا ناطا یم

 6۱۱۱۱۰۱۱۰۲ ٣
 7 یاس هلن اب یفطعم لصافر یہ راک نش ومص

NNEا هده ردا ر مسر لاح یاضتقم ر  



 N باب یجندب

 زس۹ قادم یزواح نادم هب ادعا ندنع دل وا روح کمر

 ییراقلاروز کسا هدلوساتسا هسا یشاط یرکسع .یدششار ۱

 لضاف هداز یلیریوک ماقمُماق ناشیلاح هنیرلتواقش عفد بولا هلا

 مادعاو لتف یتساغا یرحکیو ب رغآ نیدنفا 06 غابد 1
a ۲ a ۱ 

۰ 

 یمهمزو یالح هدعمان اشا نامع نکی E امورو "

 . رایدتسا یارحاو امش ینغان وقو ق
 رم ی لا و هشل اسا و ماظن هداعایلاحر لوساتسا

 كنم واکیان اشاب نامع نی رکسعرس نانا تعاطا كود 6

 راواو ا عنامالپ را هدوهرص ی رلف دشلاح هیات 1

 یه وطو سس و ط ی رلەعلو نداراو 9 دا رغاب "یوتساو

 لا الئنا ید :یعالق ندوو شو هردنمسو دارغا ل و

 ۰ رلب دل شاب اه ناب یغوط هب هيو وص نات وک رہشو تا 1

o ۱هو ولا هدهنس و و هدناتسن ات و را واکیدن و ندقرط  

 لاتشا فسا لاوحا وب ندنرکدرع هلا یتسلاوح قینروراو
 بولاق همش کی داف ابا ندشافک مدع لر وما نار دم 1

 هدهداعلاقوف ناود ۳۸ نالوا EY هدن ون اه روصح هد ردا ۱

 هب رادص كناشاب ییاعصم لضاف هداژ یلیر وک یسهراح كدرد و 1

RIهلهح هوا هلکم رب و رارف اقفنم ساح ناکرا ود ردط وم  

 . (۱۱۰۰) یدلوا ترادص دو هبلاراشم یاشاب ِ

1 
۳9 
MLE 

 مالسالاخیشو دیعرت هلرغلظفاع یزاغو زکد و یاشاب ینطصم أ

 ۱ فلا د یمظعءاردص تمام تور دتا هح و هب ید روت سم .



NEAهسافع تاود جرات هکل دف  

 را هاا نارا جزم هلرکسعو یدامادو
 ةرادا هدهسیا یدناق لاصبا هیعاقمُماق ماقم اشاب ینطصم لضاف

 غارف یراترضح عیار ناخ دمت ناطاس بویمهلوا نکم روما

 یاتناخ ناملس ناطلس یرلردارو اوزنا ةشوك رابتخا هلتنطلس

 .(۱۰۹۵) رایدروسب اقتراو سولح هبینامع تخت یلاع تخم
  بولوا تلادع بو رو قیفشو ملح روفغم ناقاخ

 . هلسقل حوا ندنیدلوا یرلقام هداعلاقوف هراکشو دص

 ۱ نوجا قلوا بيرق «نیراهاکدیص ناقلابو یلومناب راردربتثم

 ۱ ندفرط هدلاو مس یدرلردا تماقا هد ردا رشک

 دا ۱ را ناطاس ناخ و دلار لتصا هللا
 هی مساق یرامعم ۰ عماح ی وا یربوک ن اب دنا ماعاو

 ۰ زدععا اعءا ۳ عفومرپ هدنناب کی اس رامعم

 ۱ ناخ ےھا ۳ ناطلس نیا یا ناخ ناملس ناطاس دهء

 ( ۱۱۰۲ س ۱۰۵۵ )

 هرو یرلغاخو یسهارورغم تمظع كناشا ییطصم هرف.

 دهع یرارادتقا مدع هنمشد ترنک مفد لرلاشاب نایلسو میهارب

 .هبرام تاهو شلوا بس هئازه نلیروک هدنرخاوا كقاس

 قحال ردص هکعا روهط هتف هدودرا نالوا ر ۹ همصخ

 هلوساتسا قرهقاط هنشپ یهبرکسع فئاوط اشاب شواییس



 یو كار 2 هاب | ل وحد هناتسراحم رادل ایرتسوآ ندنکیدلنآ

 یهرومشم عالق وا نالوا راهشا ثعا هداعش رفظ رادرس وب

 ندنساوا هعفادمو برح لوغشم هدف رط یه كنهناعع دونح

 راید یک هط.ط دی یالوق یشان

 هاشم قمامهراقنح هشاب یا اشا مهآ را هبرق مظعا ردص

 ناعلس E :مدخ نسح هدنسودرا ناتسهل بولوا لوزعم

 ۰ یدلوا لا هنویاه رهم اشا

 هرکص ندقدلآ یدو نژوا سنرب ینادناموق شاب حم
 یتسودرا اشا ناماس مظعا ردص هدنسه رام جاهم )14۷(

 كوص هدهعاع سه ۳ یا و نا بولخم

 یتاحوتف كناماس ناطاس یوناق هرکص ندناش ردق ههحرد

 . رلب دالاشاب ا ر هتسهش و كیهنوط كرەهدا كر تمس تمس

 ندهععس رازج یزوروملارتج یادناموق یسودراكىدنو

 تلف هلا قوس E ههر وم ندارواو هر هظا یروامانآ

 هرس ر Se 2 هروم هدنف رط تدم زا یشان ند4ءفادم باسا

 روضح یعرق وله.سور ورئدرفس تیادو ندنغیدلوا یلوتسم

 هدف رطر, چیهو 2 روصع ی هحینیماق یسوص هاژو

 ندنکودا هدکمامه ر ؟ هیلغ رار كحمدبا ردص "يشت

 یودرا نانو هددارغلب یاتشمو ناحیهو ناب راتفرک قلخ

 ظعاردص هدننمض هنتف نکست . یدلوا نایاع ترتف هدنواه

 یسولدازآ كني وک نواه رهم قرهنلوا لع اشا ناهلس



 ي اع تاود عا ةکل ذف ۱۳۹

 هدرا ی ارظن هنترفوو ترک ار ع ردشلاق

 نالوا فرص یلزا ریدقت مکحاب نکیا یوقا رفظو رس دما

 فروش قمداتروق یهو 9 وص ناژو ردشلوا ابه ر لکما

 ۷2 ۰ ردشملیاب هاوروا نوت راتفولوا

 دن دس بال :وط هرب رب ینودرا ناشیرب اشا ینطصم هرق

 اشا ا هترزوا 1 نالوا عقاو هلکعا رادتسا هزواحادعا

 ترادم رهمو ( ۱۰۹٥ ) یدلوا لوتقم هددارغلب هلاراشم

 2 یدنلاوفا ناسحا هباشاب مهار ۶۱ هرف یعاقمکاق نواه تاکرآ

 ۵ E و تا اا و اا
 هرصاع یهنایو رادتقا نلک هدوحو هلتر غو یعس هنسرب ا

 3 7 یهیلس ظا تانفادو و ر هب ییلاع اب و روا هلا ۱

E Eرار هل س هعشعش  SYبرق ین وسنم ولير وک نا  

 لاکو هشعش وا رللها ان نک هنیرلرب قرهشیلاح هدیمست ندتلود,

 . ردراشمامهلوا ردتقم ههظفاح

 us هسوروناتسهلو كیدنو هنرزوا یا زا هاو

 ۱۳ دتع یسومع قافتا رم e e هیلع تلود ۰
 طاقت وب شا یخد یراتموکح هطلامو هناقسوطو قازقو ابو
 ۱۳۲۱ نا فاع ندفرطره توتا :هدهعزد توام
 ادا ه همسح تاکزادت ید هیلع تلود .رابدالشابهنمودلاص
 ّ دهسا د| مامها ده قرهراقدح ودرا لوو ترد هلا:

  رسکنمو مسقنم ی نم هب رکسعءوق قمشا غوا ندر هلتلود ترد.

 دم
1 



 [ ردت هنس هدهاعم شا ندننافو كناشاب دجا لضاف ]

 ی 4

 راد ورو --.یترارم ناسا یفطعم د 6
 نالوا یداماد هرکصو یبیونعم دلو كناشاب دم ندنرلهدرور

 هم لیات اشا ییطصم هرف ینوش زص یعاقمعاق نواه باکر

 .هدنلود هعونتم تامدخ ردقه هبلاراشم . یدلوا نواه

 نیک نارقالانب هلرادتقا هعاشا یددمو ینوقو قره لو

 5 ام سو رادو دشا دوخ و رک هلساف هده سيا اا

 . یدا نوزفا نذدح

 .دعان ندنلارف هل هلتفو ا ) ۱.۸۹۹ ۱ گرم مس وج

 .یرافازف شماق یراص ندا احلا هد هنس تنطاس تاح هلا

 لاق هولهسور هلا دهع ضقن هرکو وقنشورود یا

 . یدشملیا میلست هراج ینتسهملق نیرهج نالوا یتموکحم اراد و

 .یهروکذم ٌةملق بودا موج هللا هیلک رک اسع اشاب ینطصم هرق

 ار نیش دا ی افا یا حتف ةونع

 .نرهح ۰ (۱۰۹۰) یدشسا تدوع نواه یودرا قرهلوا

 .قوح ر بولوا رسهداف ۳" هحاودو یلفرصم و لتقشم

 هاح صرح كمظعا ردص و شلوا بس هب ه ر سع تاعیاص

 : یدک و ابا نا شف



۱۳ 

 | ا انا لاف هداز و ماخعاردص ۱

oR۱ رج هدنناعش ۷ ها مات  

 ا نوو ع هغدغد كرت هدنشاب یا قرف

 ۲ . یدلیا مامو

 هما و قم ش نوا هلاراتم موح

 4 داف الب هدنرادص دنسم رزو ر چیه ور ندرل ولءهزدنح

 ۱۳۳ تر رس کیر. ریتمالوا نادا اف
 دا رد اللا روما ةرادا هاتنافحو لدع لاک كرما

ENESهک اع ۰ یتوف یسهظفاح . قانو يدم  

 املعو مولع بح ۰ مقتسمو قالرا یارو . ىطقو حح ,

 فنص سه بولوا هردان ةخ ن ر زسرک طقف روقو هدنناذ

 ی هدشعا دونشخ هلسرپسو كولس نسح یراحانم عون یه 9

 فوقو چدەداغوو مزرمزب FO 2۱ تیا ندهبملع قل رط

 تاحوتق یک هجینیمق هدو و راه وا هرم تم کو

 .ردشملیا ات هل رله دهاعم شاحوو هدنفو راوساو یهمیسح

 E e فرط كنبرد كرو كتسودنک ار 3

 اقتساو تقادص بولوا بوت نور روز تبدوبع تاعام

 . یدنا راشعا نیت هدهلا تک 5 اراک تادا یت راتم

۳ 

E ES 



TT NAR, ۱۳ ۳۳۲ 9 O O 

 ۱۹ باب یا

 لخاد هنایرتسوآ نددارفلپ اشاب دمحا لضاق مظعا رز رو

 و یک یرلموجم ناماس ناطاس هندالب ابنالآ نوتب هدقدلوا "

 3 یاو راونىرەز ۱ راو وا ادا قره وا یراط تشهد و

 هسحوت یغوط ههناو نواه یودراو خسلو حتف یرل
 تار هل. ود را هح یالوف وفهتنوم لارنح رز ومسم ۰ یدلدبا

 )هم رب ای لامع بولوش راق یمظعا رزو هدنوص

 ۱۵ منام ید یرکسع او ریس وا و یتسهه عاص هرزوا كي

 ران وغنس تمام .رابدااشاب هیقعغ یراس لحاس نوحما قم وا

 نو را میم كرەد دایادانهحه مظعاردص هدنسهب رو

 هنحما وص هدلاح یتیدلوا هدن رالا خاللس ا ید

 ی یا كر مته را یکتا شرف تا
 ثعابو مک تلاع هناساهع تعاحش یرلهرونام كنللوقوق
 وا وسا و رکس نالىغاط مظعا رزو (۱۰۷۵) .ردشلوامازما

 ا نکلا توق دسانو ددح هداروا تو او ٩
 . ردشلوا قفوم هر هلا صم دقع هززوا تلود هاود

 كماعا هلخادم هنروما لدرا امدعا راد هحع

 یمعت عالق نانلوا مده و قعاط لارف کي لاخیم یا و

 كمرو شورغەرق كم زویکیا قرهلوا حاص لدبو كمامهدیا

 هدهاعم راوسا و قعلوا هلاصم هنس شن یر نیلودلانبو

 : ردن دب ارش د لح كنس

 کنج شا نت ماعا كابر و 7 ےل مصنق



1 

Kkو ۳ هرم 1 ۳ 9  

 ق وا ما ٩ ہص ول PE انچ وص كنا 1

 نواه رهم هدنشاب ید یک رونه اشا دحا ل ضاق دحنح وم

 ت رادص روم یر ندندعاس رام هردنح .یدل وا بایماک هلا

  اح كمظعا ردصرب یهو شماعا لاقتنا هلغوا نداباب هلبوب

A1 لضاف کنوح 2 باصم ردو 9 یدصو  

 o ماظتنا « هدنابسا ےس e هدهس رح تراهم اشاب دما

 ۰ ردشعا تام هس ردن ه وج ولا لک نم هدق راعم تبعغرت

 ۱ ۷۶) یسد را اتو مس ۳ اف ات
 ای روما لدرا اشاب دمت ولير وک 2 ا یسهرشاعم 7

 ةاللخ بوبالشاب هب هلخ ادم و هم  هرکوب .یدنشمامهدنا هوس

Eیدیشملبا ۲ سلف واوتومر  

 ۳ اسب هشت رکیع ارسوآ ندادرا هنس تموکح
1 " ۰ 

1 

 دادتماهلیسحلبا هجم بودبا بلط ینمده كنسهعلق راو رهزو



 . ردوب ید یتیقفوم رب كوب كنیلیز وک (۱۰۹ )۲

 لاا را لضاف یعرا ریا و ناتا رم نوک ۰ 6
 اشا دم یلیروک هلبا یریپ یاضتقم - ۰ (۱۰۷۳) یترامص
 تامادقا رار هلیضو نس قر یکل . یدا شە

 اظ هدننادح رس لیا مور . یدنا هدتعرا ید یاماهاو 1 ۱

 تبع یلارق لدرا یی لاخیم قلا لا نکس د یا
 لدرا نالوا بوصتم ندهلع تلود فرط 4 یدا شمردتا أ ۱

 . ردو یسهعیاخ» كرار 8
 انار رت اددح یراهماطو هملق ید زاوا ر ا

 هشسدودح هحعو لدراو هسرارغآ یراوص یزواو نتو |

 علاقو هم ندف رطر یک ییدردتبا اسب هدیدج تاما 3

 نالوا یس لوصحم یدک ندفرط کدو لدا 6
 لاغشاو ممه رصح ماودلالع هتمها سا هلخاد تاعالصا
 . یدلبا اه راد لاحرا هدهنردا هدنل والاعسر ۱۰۷۲ نک ربا

 نک هترازو ردص هدهبناهع هلع تلود هبلاراشم موسم و

 ادا دداا نداد رفت ها تیتایس
 ش بودیا دوعف هترادص دنسم نکیآ هدنجما نارحم رب تلود

 لبا روما حالصاو شما هلازا یاس هل هدنفرظ هنس قحم
 هدصوصخ و .ردشملا نصر وئرس زا قلود یاشم ق

 هدهرشطو لوبناتسا زکلاب . یدبا جیلق تلا ییدنالل و

 یدلبا لتق ینسهلح هجیک رب هدبلح اشاب یضتم بولوا روب

0 
۱ 



۳ ۱ 

 ۱ ا نوا لاو بل ندا مرکوت

 ا ار ناصع هلا بلج هتقافنا ٤راد یوا و
 ۳ اک یلوطاناو اغا دحا هداز رابط یسلاو ماش
 " هقافتاو رلکبو رلاشاب ردق زوتوا بوصتمو لوزعمو اشاب ازرمم

  كنابقشا .یدیملوا لاب کب زوتوا یراتعجو رلذلوا لخاد
  e arهوو بولوا یصاصقو لزع كنولیریوک وروسه 

 2ا برخو امشب یرارب یرلکدک كرەلكر دق هنبرافرط |
 نالو هدن و اه باکر .یدا رلشملاص همظع تشهد هغاهترواو

 ا كنارعو نکانغ ردقو نوعا مدار تلود ناکا ۱

 ۲ لرازوس ردرورض قهلوا راستخا فخارش ردلکد اور
 ۴ .هلازا كنلبروک یراقدلوا هرزوافوخ امادو یرکدمتسا

 اشا دا هاب | مظعا ردص ز یخد یفاحواو ررلبا شورت

 | راد زد سآ 4نفر یا ك۹ا ردکو ریمراو هسرزوا

 ۱ هدنرزوا لبق یلابقاو تایح كنلير وک لصالاو یدراردا رش

 1 شعا ردق هلقح فیبر , وک یرلت : رمضح ها شدا نکل .یدیا

  هالکو ینکج هما ادف یر رو هح وف هللزوس اقشا یالا دا
 

 :  قرهنلوا مادقا هنص وصح اقشا لک هلغملوا نما اصطق

  ماط رو یدنل وا صن e رس شاب یا ص هنس رارزوا

 هتاخد یمهوعو اشا نسح ل درام ندا راحو تاع ووو



 ۱۱ ۱ باب یعتلا و
 سو هم

 تلسم ون تماقتسا بارا ندنکیدللا تازاحمو بدات ناما الب

 ندنعلافآ یرحکی یتح "یدشود وقروق هنباف كنسیرزک او
1 

 هدد روماو لفاع EA غا ناس یعوا 0 هرو دعا

 رول وا تعحا ص کا هحیلود هد راشبا n بولوا رابتخارب "۲ ۱

 ثااسكنولبر وک .یدرشود قفاوم ه سال ا سه ا فارو 0

 لنع كملاراشم رو طص ندنعیدن وفر و9 نحو یا یسهازروخ |

 خش ن وسما تن واعم هو A اچ هنلکتت و ۲

 مدآ یدردنوک طقف یراق یا جد هب یدنفا مالس الا 1 ۱

 كناغ وا نسح هرو نکا هرز وا قمردناق ییدنفا مالسالاخسش ۱

 لاف هنفغح هل وا قوت رهظم كنولبروک هلغل ومع وف و فاو ا 1 ۱

 جلیل ها دع رم 1 ۱

 یحافوعو ضصروط تحار یعوا ا ار لدرا ۱

 كمظعاردص قرهلوا ببس هنسمقیچ داسف هدلدرا هلغلوا مدآ رب
 یاغراب اشاب دم یلیر وک .یدیشعا اضتقایتع عورفسهف رطلوا |

 مدت یناراداوهیغوا یغوقارو شتا بن یلارق لدرا یک

 ننح هزابآ هدیلوطانا نکیا لوغشم هلبا ااو عفد یداسفو

 ده مکم زال ید وع هن واھ باكر هلک "ار وهظیفوخنابصعناشا

 اصاو ال و تونم هل قاب 4 روما تابالو ورتدنفو رب

 سار اشا داوای ر وک ۰ یدا یراشمهل ا کرج ءاشیام
 اددش یرانال وا باسو یرح ىرلقازىساوب مادر وقت هدوما |

 ی تار سس ۹ at یدک

 و نت ی



e E 

 جرات یرادص مایا نروس هدابز ندهنس شب . یدیا شما

eA" AMD a 
۳ 

 هام و هحهسرح روماو دوقفم ام تعاطتساو

 ماهیارسهنو یلاحر هیماع قیرط هن هبلع ءان .یدیا یو
 lula بوت یراق

 ربع كن وک چاق رب یک یفالسا ید یوو رایدعالشوخ

 تامدص و قرهناط ید رمو مرك ككلف لب ر کا .رایدناض

 )کو فوفو ترس هدتسانسو هرادا نف قرهاغوا هنس هع وم

 ۱  ثاریم هننادناخو شعا لاغشا ینرلهفص یئاش كا: كنسنامع

 ۱ . هتقادصو تی لس رک دا هدفالخا یعات ییروک ینبدقارب

 ۱  ردعلوا له برض

 یا ا ا ادا نخ لا اماب د ل
 1 جرالب نامر نادفنتم نالوا شمشل | هلامعتسا ءوس ید بقا

 برردصا هللدش یواقش كن ولفاح وا .یدّسا تازاحو دات

 3 هل وب قهزادا طاصمو ندقدردلس هحوا رب یرلقفانم

 ۳ 2 یدالشا هب هد رس تاکرادت هر

 | هدس یزاغو زکد قآ هاهجو ینیدنلوا رک ذ هدوراقو

 ۱ ی ارف وط هزاغو ینواه یاعود رتسهتالاص ردص ندنک ودا

 ِ هدرفسوشا .یدتسا ت ا ی سوک دن هق وآ و مانعا

 1  هحزوب ادساو ناشبربو بولغم زای: كيدنو روصنم ردص

 1 . .ردشچآ ابعطق یزاغو كرهبلبا دادرتسا یینل هرکصو یهطا

 : . یربروکی روصتو تفاکمو فطات ی ران داتمدخ نسح طقف



 لصاح و شا یمهلئسم یدس لراغو هدر یدمش هلو

 هن راه < كيدنو نال و لمح يشم رس یانهدات ۱

 ناکما هنس رحم هعفادم باسا هقشل ندنسهاداب هعلق وشراق

 لبر وکی هرادا نانع هدلالم رب لاح و هتشا . یدبا شماقار 1

 راوک هتدمدبا تلود وب هنی علاط هلفلآ هننینهآ تسد اشاپ دم
 : ردم سو و ۲

 ووپ
 سداس باب

 [ یلارزو رود كرلوايرب وک ]

1°71 — ۱۰۸۷ 

 ناهاوخ رخ - . (۱۰۰) یر ۱ AL ا در /

 قوس كناغا داق رامعم روہشم یادت ار ر

 دد ندنغآ رادهس زخ اشا و رسخ قانشوب قیساردص هلشرءعتو

 هلا ا ضع ا راکر مان شا درج ییروک هما

 نکرونوقوا ید نادا ياو هح هدنسهدعهلاید ۱۰۹

 , طلاصم حالصا افتد ترادص ربع لماح رادتفالاو نمیتلاب ۱

 . ید وا تل 1

 یرد .یکا زاشخا ر تالش شع اسهال دن

 هدنسهبصق (یروک رز 9 یر وک هدنبرف هنداما هدهبا دوم را ۱

 ردق هتق ولوا ..یدشغوط هداروا مدنسودنکو شا نا

 لیلقلقا یسهیملع ٌهعاضب بویلوا یرهشو مان رب چیه هختاود ق
۸ 

 N باب یعش

i 



GA O 
 ا و مرا +

 ۱ ۱۰1 ۹یلو ال ۱یداح۱۲) ردشلو ترهشهلمات «هفاوقو هعف و»

 لاطاس یرلدسح كرلنالوا لوتقم هترزوا یلط لر ولقاح وا

 هءعف و قدس دلصا هح اغا راخ ی ییارش عماح دا

 لاسنا هدهغدق سطاسا قاوقو ارز یدلوا هانک ندنو یا
۱ e eT 

 کا جاغا رب ۲ هوم ۰

 1 س وا دادتا هد 2 0 ا هاخاد لا وت ةا

  Iمزہم و ا اک یو + رح 39

 ۱ دو n فو رد a شد یل ەماع

 ۳ راد هلق ید بوربشاش یتفح هاه هدرونحاس رب مان هاب

 ا ۶ لاقطا طناسو یک قماوصو قعالضاس هلا هناداب

 2 . یدلنا تدشل

 عاونااتاذ ا ا کلم تلد اتقالوا
 ینیدلواناشب رپ هرادا طاصم هللا هملخاد تاشیوشت و تاشاشعا



 اش رخاوا یجد رود ینج وا ۰ ردشعا تدوع, هتنکمو ا

 نار كرار وک: تولوا نامز تلهنس ییانوا نالوا قا 9

 هرواحتم لود همنامع تلود هدرودوا هلتهح یدعاس ندروما

 2 ردشماف وا :

۳1 7 ۰ ٩ 

 روما لوس اطا اض قاحوا ETE فا راع كروو یک م

 تاهدلوساتسا بودا السا دی عضو هه رح تامازتلاو هتلود |

 وصحتم هل ۱ اا راد اکد و راد ورف یتخوزف ثكعءاو ۱

 تدم ر ج29 . رد رلشھاب .ی یاب كیاباعر و فانحاو راشماف 1 ۱

 - (۱۰4۱) ۰ ردعمللق هلازا یرادوحنو هرکس 8
 یسهنس ۱۰۰۲ بولوا هدهحرد تباه یسههاضم كنهسزخ

 یرصمراک ادق د ص ما اشا دا یحوخ رط نالوا مضعاردص

 نالوا لتحو كمردتا نزاوت یهحدوو قمردوا هدارا

 شملیاتربغ و یس ناکمالاقوف و كجا هداعا یاظسا ۱

 طارفا هدهسا شمردتا مکس هحدو ادعا هدهيلع تلودو

 لوا هللا رلارتفا زسلصااصخ یکیدلیا ادم هلت وشخ و تماقتسا
 . رلیدلوا بس هنمادعا كاتسهر رزو و

E ۱هلدیما ردنا تلود روما حالصا کلب  

 فل رحر لهاحو ابرو زهدتمات اشاب نیشلآ هام ا ر كل ودناکراو 1

 هنانونحم راوطا كنو .یدلرتک هترازوردص ندنکللاو بلحخ

 ددشت یاتسو تاشیوشت نالوا دوجوم اناذ یسهارادغو ٩

 . یدنلوا لتقو لزع یخدوا هرکس تدم زار بودیا |

۳ TTT mm 



 e e A هسامع تاود جرات هکل زف ۱۱۰

 و : هجا وخ ی e .ردرلش مرور سولح هد رل شاب ید

 اول
 : ردشل و عوفو نواه ناتخ روس هّنس یسلر ۱

 .هرود چوا یراتنطلس درب نروس 4ن ۳ قرد كس رلتر تح

 دن شنامر تدشدم e هراداهلت 4 نراقم هتسارش 2

 تکوش هت س یندلوا لساو هددناخ ناماس رود هسامع ناسا

 ج3

 ۲ اشا لس یلد رومسه نا اب زار یی ۱۰

 3 ا هلا E ام زارا نر ا

 یتسهملق هب دف زکلا بودا تف یک نوو ردو

 | .ردشلوا رىم ہر دص هب شا ۳ هد وا 4 دمام لا

)۱۰۹۹ - 1°0۸ ( 

 ۲ زونه یرلترضح عیار ناخ دم ناطلس ناکدازبش را

 رد علوا لتف هرخ "الا هد و یرول وا طب و ل

 هیلاراشهرابرهش سس. لو رود عر كن تنطام رع

 دم یلیروکندنراسولج ترادب رود یجنرب . ریلیبهنلوا میسقت
 هاشداب قرهلوا دم 6۱۰۹ -۱۰6۸) ردق هتنرادص كیاشا

 ءوس كاس دهع و فدا صد هس راتواص ن ۳1 كت رات مهح

 ي هک ردنامز (۱۰۸۷ - ۱۰۹7 ) قالی رب نالوا

N 
7 
N 



 ی
RN T80 1 ۱  

OUما  
 ۱ و 19

ROA 

 .یدشلاقمیهار | ن ناطاس زکلا ندنامع تی لا بوت ھار ترا ِ

 .هحین ود یاقدصا نو كار نا لا هال

 .ندنفب دنا وا عر یرلترضح هاحون هاشدامهلت ا وامّریلم ۱

 هفعط هرزوا طارفا یرلهش هو نالوا فحش ۳ هلسس و

 . یدشود 3

 بولوا قفوم هم رادا نسح هنس شب تردهلتقادصو راقو اشا

 هات الا نرونعو هدسف نالوا یلاتماو هحاوخ یحنج طقف ]
 یراقدمهلوا ردتقم هماظتنا داع فالح ا کس ندی لر ل

 ه دنا نا رخ لوس لب ی. یاس یقیعصم ناطاس تدمدا تو ۱

 ردق هنس زوقط e ناخ مهاربا ن یدشود |

 .'ردرلتمدوس تط

 ۱ 0 هداهسلاراد ۳ بوس ت ردشما اد دراو

 یتسامشاو دش د یان ایقشا ا طض ۵ فار 1 رد

 هلاح و و ندن رلکدتا تحورف ف هلبا هلع هدا نم بوروتوک هدب رک

 نالغا هم e کو اضر یور هر زح لاو 1

 .ییطصم هرق کالا مظعاردص هدنسو صاع داد

 .دهع E ۰۱۰۵۵ E نم مرک

HE 

 پک



3 E 1 NE 1 AA TOIT 

 اثم تاو د را اک و 2

 ٠ ناطلس بد N ا ا 0 ۱

e۳. 0 3 یر ی راد د مصح  

 ر و سح ی و دیس ل ناطلس ز واب ا

 نا اس اعا نس فوقوو هحامولعمو یر طقف ا

 ف د اکو وشن هوق كالود یک ینیدمراو هم 4م رم میس

 . ده . .یدمهشش کا هدناشف وم و تامدخ ندشدلوا هدهحردوا

 روما هدرود یر ۱ کک NE يا ی راتنظطاس

 ۳۲ هد: زاتراظن تحت كناطلس ر 1 e مم هک یر

 کا الخادم و هلسسس نس

 . مامز درک ندنتف عوقو ییعع هدرود ینکیا یدیشمالوا

 . طاصمو تموکح یارحا لعفلاب بولا هس رادتفا تسد یءرادا

 ,قافوا هدنرفس ناور .ردراشمروم مطنتلزوک رب یتناعلاس “هلتخم

 ردو رم ی رله ارد رح یوزاب توق یک قمدابوق ی رلوف هم

 ۱ كن رله اردا برشمو شقار ولوط هر < ها د وه 0 1

 1 ۱و ۱ ا ةا یناطل قوح كب

 7 ۳ 24 هدب راد دومه دع یھ نالوا موز یارعش دنلب رس

 زنش ا تاقو Ee یمهنس

 1 5ا د2ا ناطاس نا ناخ مها ربا ناطلس “هع

COGS 092۹) 

 ۱ حک یرلت روح عیار ناخ داص ناطلس



 1۳ س

 هرکسع یایقشا هدهار یاننا و رفس منع تالاب یرغوطآ
 ندنرایدعتو مظو یراکب رلکب نالوا هدلالح روطو یتساان

 نا دارا تشان 7 سیدأت ی :اراو ماکح نانلوا تاک

 روصتم قهلوا موم یرفوط هناهفصا هدرام لوا بوالشف

 لکشمقمردت راب هدرلاروا نواه روم نالوا كالهماغ هدهسا ۱

 روهط ید قلع سرقت هدن زاقابا كهاشداب هقس ندنفحهلوا ۱

 . یدلر و رارف هلدوع ندنکییلنا]

 ۱۰۸ .i دارا ا .( °1 ۸) وارا رفس و 1

 قارع هلدتسه ن راھ باکر هاب ءاحلاع هاشداب هدنسهجیلایذ

 دادعب هدو رط دک ن ناةط رو تورو رامتخا ی رفس ۱

 هدهرصاحم یاننا اّشاب رابط مظعاردص ما واتلصاوم هنهاکشس أ

 ره٥ اشا ییعصم هرو E وېشمر هلل وا تداہش صع ۱ ۱

 طفاح توروس ردو EN هرصاح 3 یدل وا لا هب واه
۱ 

 رسم هلومسااب دادغب حتف هلغلوا روبحم هنامتسا ناخ شاتکپ هملق

 ۰ ادرک ا

 هلاحا هس ەد ړ ع تب ب رح صاو PI غار ه دفاع

 ا تد وع ن یاب لر هب با 9 4ء هنرروا

 ۷ باب یجشب

وا )۱۰ r ۳ ریسه هلل اسا فس یاوو"
 ا 

 هلیبس سیرقن تاع دادتسشا یراترضح هاشداب . یدلوا

 .یرلتدوع ندنرفس ناورو شدروس تدوع هن راتنطاسل اراد ١

 لالا اع ناعنطم هلهحو یرلهعدو تداع كرلنامرهف وللثم

 ہد ودح نالوا a ۷ 51 ابی تاب ییعصم هرف مظعاردص ناناق



ST 1 ۳ و و NO SM ۷ ۱ SR: IN RIS SL it 7 
 دف ۴ ۱ ۳ 0

e ف ۱ 

  aOR:اع و رات ا ۱
1 

A A ۳ی ان یو وک  E 

 ۳ : فلاطوو بادا یراوطاو عاضوا وشا كن رلزمسدا

 . یدیا رضم ردقلوا هدنوما تلود ماظتنا هيا یفانم ردقن
 E یدلوا رکا هدرارېش باق یراهبرو ۳ مو زل

 ۳ سا ید نا لوا اب هجوا یعرکب یرافرش

 *لترسرپ لداعم هموحیم میاس ناطاس قرهلا هنسرارادتقا هضق

 . ایدروس حالاصا لزوکرب قلود روماو شدرتسوک "

 ا نشر نردد داف شا رو

 لود ز !هقاب لک» هللا بلج هراز وضح یاشا بجر مظعا

 8 افا را باطخ «یعراو كوا یشاب ابروژ

 مراب i م ک هب ورلبا كب هدقلااروز یا مشح هایس

 اک رر یرلنالوا قاا كوا ندخیدلوا شعوقوا تجر

 ل هدس تاذلاب رامشتدالج رارہشو یدنلق هلازا قر ر دلوب

 ۱ e یعاسب نوتوئو یایوج هتف ییدلک تسار بوز

 ۱ وةر وق هن.اق كن هماع هلکم ردّتسا لو یه رم صاخشا قوج كب

 قلابروزو یدکزوا هلذخ ندشناطاس تاهمو یدشود

 8 الا خش .یدلوب ناسا و ماظل تلود بوقلاق ندهروا

 3 راداوه اض ههنتف بارا یدنفا نح هداز یا

 3 ناف وز لو میر
0 

 مس

 8 ہیوم 3 ۰ عه) ین راش ازم اِ اب وا

 ترش بناج یرلت ! رح ی لاو هدب رخاوا یم4نس



 رش لولو كناشا ورسخ ریظم یف عوتد

 هرکسع فئاوط ندیا تدوع هلوبناتسا ندننیدلوا شملیا

 هنناود قابا كنراترضح هاشدایو ردا ثادسحا همیظع

 راساحا هنلتف كناشاب ظفاح هدنرات ماه روضح هدنراه رشت

 ىدا سا شا اغوع هلسرادص كناشاب تحرز ٠ رب دلبا ۱

 ونزع هیاشاب وارن نانلوب هدباق وط یعوفو دارلهتف و 1

 ۱۳۱ تاک ول ك یدلدیا هلازا هلاراشم یاشا بونلو]

 e دک یداسف ۵ زا نالو ها شمالو E رون ۳

 قاب هعق د یا كس رل د رمضح هاشدای رابروز ۰ یدر ودا ۱

 كناک ردق شب نوا نوا بودا اعدتسا یرله رشت هاو

 اغا نیسح یماغا یرحکی ندراتو . رلیدلبا تلط ین راشاب ۱

 نابرق هتواق-ش یلج یسوم ندامدنو اشاپ ینطصم راد رتفد و ۱

 . یدلدا

 یرلت رحه اش داب - . یس هرس تاارعا كبر ا ا هادداب

 هدن رل و اه عبط هدلاح یرافدل وا بیم و ترس هلاغ 8 و ۱

 رونه یناوح نس یاضتقمر تمامش و هک زا Da نالوا ز وک

۳ 

1 



 ب ا ا هدکلیلاو قرهل وایلاع وفع رهظم ار

 | هیافرط و بولوب تصرف ولنارا ندنک دلبا ناصع

 5 لوا ا هس داد رتسا دادش و ید شما ی یغوط

 7 زو هدنسهرصاح داد اشا دجا ظفاح ی رلکب رکب راید

 ۱ ی تدوع نزود

 ۵ اتشوب هعا تحن ندنغلاغا یر یک یاب ۱۰۳۷ تیاهن

 ۱ لوا مدآ رب ردمو ترش-یسودن ا هردص اشاب ورسخ

 3  قوبام یودرا و شلآ هةتا ماظن ناه یا رک ف ؛اوط
 ۳ نالق .دنما لوطااو ردا رفس مع ا نم
 ا جوا قرقو لودو هقرش دحرس هةل هت هلت ینسایاق
 ۱۳۳ ااا يار ثساع هاش هرکس نل

 . هلوبناتسا بوتوط هوا یهزابآ .ردشملیا لوخد هناریا روشک
 ,Oa ید هلاوا

 نالوا نویوفص هاکتخ قرەروا یتسلاوح دنوا-م و نادمه

 نالوا دراو نکیا شتا ررقت علوا موم یرغوط هناهفصا
 ارم هنناح داد نالوایهفا دصقم هحنحوم ا 2

  طرفمهدامد كةس ربارب هلعلوا رویغو عیحش اشا ورسخ

 ۳ یتسهرصاحم دادش هلتهح یتدلوا لماع هلدوخ فار و

 هن رلف رط رکبراید هدننمض و رکسع ندا بویمهراق.رح

 3 نت ردق هام یدب یا نوجا تامزاول لاک او ېدلبا تەجر

 ضا



 توروس سولح اا یرلت ضح لوا ناخ ییاعصم نا

 .یدلا دادنا یا شنوا یر د یادت (
 لی رشاب لا بکس فاوط نیش دیو کم طرز 4

 نالوالخدم هدهشاس هعقو .شدلوا یلوتسم هلود روما نوت

 رایدلو ییرلازس یازح قرهبارضوا هتسایس فیس لج رااح
 I یدلزوب هژا مش و یدلاغوح تاش وشت هدفرطه هدهس

 کدو السا یدادعب هلشاها یتایوص کپ نانع ءاش ندف 6

 ااوعد لاخ داع مد اعاد مزایا ییز مورضرا ٩
 ارجا تاسرخحت و تاددعت عاونا هدنسورحا یلوطاا هلسهناهم

 یطصم ناطاسو یدشود هنحما ملنع شدوش رب تلود بولا

 یاس سا كدحا ناطاس و اوز رایسا زار و

 ریرس هدنراشای ترد نوا یرلترضح مدار ناخ دارم ناطلس

 ۰ (۱۰۳۲ ) رلیدرویب التعاو سولج هتتطاس

 نا دما ناطاسناعیار ناخ داره ناطاس دهع

( ۱۰۳۲ ۱۰۵۹) 

 هوس تل وطانا سس یر یوو شا ضنا او هاب ا

 ندننامصع كباشا هژابا هل.سالنتسا یداده كسارع هاشیسهمق رش

 هدنلئاوا عبار ناخ دا دهع هلغلوا دسافم هاکن الوح یشان

 هعفد قوح J نوحا صلح یدادغن و i یاشاب الا

 یافعتسا اشاب هژابآ ۰ اد و رلودرا



 1 ا 0 ا ی هن واو دلا

 اا هلهجو یسهدافا كنسدخرات عارصم « یدنوط
 |9۳ رطحف یشان ندندوریو دامجا هدەجرد كج هلی هبوشراق

 مضنم AOE یروهظ هن وامس تاف | راسو یعوفو

 ۷ ۳ . یدشلوا

eرنج هناواتک رحهدب ولير وک یناکرادتنوباه  

 نفرت زف هادسو یر ,دیکب ۰ ۰ ید وق یدربتاب هر ندر 3

 ۱ هلا عیاقو ماط ر كدا نود قود ا بور دلاق

 9 وه وخ هنوعو ینئاخ اشایدواد نالوا مظعا ردص هنرزوا

 ر RE یرلت رضح یان ناخ EE E هل رلتنابخ

 ) هياعةللاةمحر ) (۱۰۳۱) ۰ یدلیا شون یتداهش

 ی بز یسهنس یجنکیا زووا زوحوا كنهسامع تنطلس

 ۳ رد كتنطاسو هدنشاب 3 نوا نالسرار نالوا زمهاشدا

 ۱۳ رولاید تا یا هدندامش یالاو ةجر هدنسهنس
 3 ۳ یر نایالءرف یزمحرات فتا . راک

 یسهملط هلق . یدردنا دما ناتمدخ كو تاود ندنتمه ولع

 نر هنروا یحنشب رم و وا یی دی

 .قاحوا هروا رو دم هلغلوا لخدم ید هدهعغو یراضم

 هی نره و تل هدراهلمف ماش 1 ره تولوا كح ندنرتفد

 قاحوا لرهشودهغاب | ور 2 ندنو طقف . ردشمنلق ماب

 .ردرلشم |عاها راقلانف ولرد تدمر یر انیغزآ

۳۹ 



 "ناخنامثعناطلس و لوا ناخ ینطصم ناطلس دهع

([ ۷۰۷۲۷ — ۱۰۳۲) 

 یر ردح تلا ناخد ناما نا نا تست راک
 هوس كناخ دمحا ناطلسو تلزع هرکص ندتنطاس یا جوا

 سولح هدنرشاب تردنوا ینا ناخ نامع ناطلس یسهدازمش

 ( ۱۰۲۷ )۰ رایدروب تنطلاس ر رس

 تاذلا هن رقس ناتسهل یمهنس۱۰۳۰ هللا راشمراب رهش

 نيتوح ناک هد رق ییوص رتسبند نمی هلروط بورویپ ع مع |
 مدع ك UY یلساکت كلاما هدهس دلی هرصاخ یتسهعلف

 ۱ نا نا ناو یا ندا
 دقع هلتموکح هل ناه قرهلوا یکلد ندنلاوحا هلرکسع ف

 ۱ د نادرو تدوع هل وشاتساو ها

 بوشل رب هدیرایرمش بلق یعوزل یاسا كن راقاحوارکسع
 لا ها٣ ندلهدار هنوک ندنوک هدف یرلزسنعاطا ی

 ینم كنلامعتسا و تخورف یحاو یدس كرلەناخم نواه

 او حس هسا زح و هست ی نو كل رلهمطعو ةو

 هاشداپ . یدشود فوخو مهو هما ولقاجوا ندنغیدالشام
 ا دارد اتش رک فیرش .جح یافا یراترضح
 كنلقاعنوا هلبسرت رکسع یی ندبه ناسراف نواه تس وشال

 یسوفر وق كل وق وق ود ردیشم هن دصقم A POR off ن ۱



 رد نوا ببر ا رم اقا
 ناطلس ندا سولح هدنشاب ترد نوا 19 زمهاشداب

 اظع فالسا 0 دهز روقغم رابرهش ۰ (۱۰۷۹)

 رابتخا نوا نیفرش نیمرحو یتواعم هارقف بولوا یت

 ۱ ا مات غارحبش ۰ زدروصت ام قوف فرصم ییدنا
 1 ی بانج م رک هجو قرهر دنان ود هلبا هراس تارهوحم یساملا

 ۳۲لاو لمهراسشا .یدیعملنا دقت هرزواقلوا هال

 غ «یځ » نالوا یخرات یران واه سواح بولوا

 شما ۳ ی دهع فرش عماح یهرانم ق لا . یدرل

 عوي لب اطلس رود لامعتسا و عدزنویو هدهرنامع كلام

 ۱ ا ثراو كناکدازبش رک | نالوا یر نالالا . ردغلو

 رر عضو هلا راشم راب ربش یتوناق یسلوا تطاس
 یایاج مسر یریمغی فل رش مدق هج وعروص ییدقاط هنشاب

 3 ۳ ی هععق و نالوا یرهاهاش عبط هدازو مسرت

 « ېدرلشمر دشا ,

 ماد من ووتوک مدمشاب ا هلون

 ٠٣٠  تللسر هاش ترضح رود ی یدو

 3 ۱ ردببحاص مدق وا توس رازلک لک
 9 ۱ كلکوا هننمدق روسالزو هم روط« ا "



 ۹۹ ا ا

 زوو شلزبقو شمزک هشاب ندشاب یل وطانا هبلا راشم یا
 ردق قرف ییدردنوس یرافاجواو شەت یلالج ردق كی

 کار فاع هریو یدشیروک یار ی القارت ا
 ی ون هدکل رم هدرفسو یزاغ یاشاب سیا

 ندنکیدمهل ر دلس یدعهنولنارا ورتدتافو كنهدازهلافح
 ید روت هسرزوا نارا یسهنس ۹ اے دام ی وک ٩

 ناومح 0 هحک نکیا مدا ضییمرب زواحتم ی سا نا ا

 كنتالابا ناتسدرک هلبازارا هناناوج تربغر هداعلاقراخ هدنتسوا 1
 كمرک هنارا . یدربشاعوا هللاییصرت كيادح رسو یجالاصا أ

 ( ۱۰۴۲۰ ) . یدلیاتاقو نکیا هرزوا

 ا نون ام یا یا ا ی
 حوص) یاخ كناشایدام یوق ( ۱۰۲۹ ) س . هیارا ات

 EE اداه رفندنغیدالک | یغح هم ەراق ىح هاب نم رااش ا

 ۰ لانا ورشو ناورو زبربت نک هتسهراذا هلع ڭا

 هرزوا قلوا یس کرو هرو a كلام طقفو ملست ودر ۾ ههاش أ

 ثلر و اھا راسو زر وا زوکیا یونس ندل وصح

 احیصتسم یاباده كلەنس كليا كرەيلبا ىت یجلصصا هلیطرش
 . یدلک هلوساتسا

 رلهدهو وک رو يبدللا دهعت كهاش ی و ق

 ندشواح ییطصم ىلا نص ریس و ل تقو

 نارکت یمهنس ۱۰۳۹ ندنکیدما روهظ یخ ترق ههنس یا "

 ۰ یدالوا رفس نالعا هاربا |



 . یدلوا لصاو هنر بولک

 , oNدارم یمریث ۰ یسیع نئاوغ ۳
 یاد یناناشیر و ادر ود وا قرش اےک ی فوطالا ۱

 یراماظنولوصا كنم هدقةمظتنم رک اسع ارز . یدا تیما
 ا هحوراصو ناکسو .دنول هدنراتعم اسا ندشدازوب

 ی قوزودشاب ماطرب  4 Aهتشدا یدا رلشل وا روم

Ei. ہل وطانا ی ک ییدملکید 32 لپ ادناموژهده رام ر ا 

 ناکس نالوا اوشس رم رو یار د

 هد ۱ ییدروک دعاسمیلاحو تووو 8 زس وق یرایشاب

 ٤ ۱ ی دا روش راق هراگلوا او رولوا یلالح

 E < لئاوغ ناار او

 واقد یلالج هشاندشاب یلوطانا بویمهقاب هتایالو لاوحا
 ۱ هود ییهحاصم قوروطو هودز . یدشلوا هاکنالوح

 ی وطانا اشاب دارم یوق مظعا ردص ندنکی درر نادیم

 .هرق ویلغوا ردنلقو یلغوا دالوناح ندنساسور یلالح هارهک
 راک او ی کارش تع یحاص یک لیوطو دیعس

 ۳۲۱ دارلبا رای ما اا الفرخ هیومو
5 

 ۰ (۱۰۱۷ ) یدلوا رهظمهشیاتسو تافتلا هداعلاقوف هدنندوع

pA 



 ۹۷ باب یحعب ۱ | 2

 هدرفس وا نالواا کیک وس یر بش شب وا

 هنمشد "یدابا هده رام یانئا بولوا دیفتسم "کلم هبلع تلود

 یرک |قرلوا هلضف هقشب ندکدلدبا دادرتسا ةفاک رلهعلق نی

 نکل . یدیشلوا حتف ندکی یراقاحنس راوواو هژیقو
 وکر و نوتلآ كيب زوتوا یتیدلوا هدکمریو یونس كنولوحم

 هلرفسهدرو . یدنلوا لیوحت ههنیعم ریغ ةبسانم هده نزادمب

 كکامو یترارشا دارت كن-اقسشا یلالج هدیلوطانا یسداع ۱

 هنودح كنسه را نارا هدر هره ص لاو یدّوم یارخ و

 ندایتسوآ قرهلوا حلص لدب اشا دا یو ۰ یداوا یداب أ

 ۰ یدیشلا شوهرق كيب زویکیا
 ا اغا میان از لافم : مدارا رقم علاقر

 برحنالعا ه هیلع تاودكسابعهاش ( ۱۰۱۷ ) .  یتافرر ۱

 اشا نان هداز هلافج . یدیشعلوا ناس هدوراقو کیدا

 یمهنس ۱۰۱۳ قرهنلوا بصز یکی رد نارا ندقلنادوه

 . یدللا تعنع نانع هجو یرغوط هق رش تمس هدنناوا ۱

 ییرکسعرسصایاکراودرا کس ناف دا وا ردقهنس ییا |

 اراک ر ناک هعوقو هدنراوج ننال بوک ا را
 . هیناغع شوج هلبتکرح ءوس كناشاب رفص یبراکب مورضرا "

 درک صوصخابو یساما ودرا هنیرزوا تعزه وبشاو مزهنم |
 چوا کیا نالاق هدنناب هداز هلافح هلکمریویلوا قرفتم یرلکب "

 هدارواو تعحر هرکی راید ندناوو هناو هللرکسع یلوق وق كسب
۷ 



A1 

 ندنغیدلوا رخ ا وارا یاب رک اسع ناو

 5 هما ناموق هلانوعرتسا اما اراشم كلرهدبا نابع صح م ۳

)۱۰۳ -۱۰۱۲( 

 ۱ ا 2 رد ا دیگ ررر : روم عیاذد ۳

 یعات رع E ۱۰۱۵(۰) هفدروط هدر اعم

 3 ی یرلت زاما لدراو نادش و قالفا ور ندرفس تیادب
 ن 3 هلرک و ندلیا مور 3 شاپ ندتمدخ هاما ولهح#

 یاقچوب نالوا یسار لد را 2 ندنتکن تالاخ.م یصاع

 2 ظعا ر دص نوحماقمرات روق E EEE وهس یهثلث تاراما

 r نمص ی 5 هناشاب ر yy مر ۳ زاد سو 7

 ۶ الال ندنفیدلربق ییوقرپ لترا ا راما ولهم . ن

 ae یاشاب . SE هنآ رک اذمحلص هلا اشاب

 ۳ ۲ یرفس هحاشاب داره یوق نک هر بودبا تافو

 قیدنقا لباه یسیضاقو اشا ىلع یناربمربم نیدو نوجا

 ۳ اب راصخ سم هم هرلګ ما قوروط هودیر عفاو هدیرز وا هنوطو

 e .(۱۰۱۵ ) رایدلیاهطاصمو هدهاعم دقع ظ الاب



 نالوا ندنعالف مک كا كناتسوآ ندننیداوا لسم یرادتقا
 ۰. (۱۰۰۸) یدلبا حق یهژین

 هلرکشل كس یللا فقرو م يا دناسدرف قودیشرآ

 ی دل رکسع اس شا ج وا ب واک هسدادرتس ۱ ۱

 لثم هدلاع ےراوت ته ناوجرپ مان اشا نسح کار نالو

 هظفاح یهعلق هلبا هداملاقوف تدالحو تح رب نایروک ودان

 هل ابو لاشن رو مزهنم الماک ییرصاحم یودرا ادغام ندک لب |

 . یدلبا مانغا نسهناخ هجو ماش
 ک ابرتقرهنانق نالعا هدهناهاش كلام نوتب یرک هوغو

 هصوصخح تافتلا یرلبزاغ هژقو هلترازو هنر اشا نحو

 1 کک یدلروس فیطات هلا یهاشداب

 نارا نارمکح -- .(۱۰۱۲) هیاا ما ۶ و ور
 اِ و دا Ek هلا اشا داهرف یسهئنس ٩٩۹۸ ساع هاش

 ۱ هب هس ی باح تودا یش هم ظنت یقلود هلت روما

 تصرف هتندادرتسا كنىرلاکلا ناورشو ناجابرذآ ییدلبا كر

 هدیل وطانا صوصخابو یدادتما كن رقس هجم .یدیاهدکز

 کا هنارایصرف یيدهلکب یژک:و روهظ كنسابقشا یلالح

 لع نارق رز یزیربن بودا برح نالعا یمهنس ۰

 تیلاف رتمش قوس یضوط هئاورو دادرساو طش ال
 . یاب

 ناطلس هدنیح لوا --.(۱۰۱۷) ربلاراشم ابر رس تاند §



  Akخیرات هکل دف  Akنافع ۱

 دیشیا ۱ راووس رارفو لزا ردف هتشارطا نواه

 قم تاتو رص یدتفا ندلادمس هحاوخ ن کی شمالشاب

 هدیه و عنم یدارف , کولا هداقا ا تاحوزوف ۳

 از هلا_ذح یادناموق یراوس ہلکا حیحشت ی کت

 هباس یرلهرونام رب كیارک حتف [۱] و كناشاب نانس .

 یهاکودرا ی ین ورا ه هلماک تعزه نمشد هدنس

 ةناور لع .یدادبا-مانتغا یراهناخهحو نوط هلطابو ۳
 رهم اشاب نانس هداز هلاقح .یدبا راو یرلتافلت بیرق صدارت 

 لا ینلناخ مرق هتیرپ یا رک یزاغیردارب یا رک حشفو تاطیف 

 اقا رتافد یتمب یداح یراکلرد كرایرارف بوئلوا

 ارت یراع هلاو یداکح نالط طخ هترامسا نالوا

 یدلوا راحود هبهدب دش» .

o نیا کم هرز aE 
 تمدخ بودا تدوع  IOهب ا شاب دیر وطاس تحمیل 

Ea |ندتنیدلوا ردتقم كب هلاراشم یاشاب . یدلد 

 گردات مد هعفادم هدف کش هارو رب هاروا رب بویمهلس

 . یدلوا لوتقم ندنشدمهلوا ۱

 3 تاذلا شا مهار داماد نالوا مظعا ردص ۳

  EE.هدسیدیا مدآ ر اف ییالخا رد یه 0 روس 3

NÈقلوا ندنسابرقا كنب رناخ مرق یافلق  
 . ردیناونع



 E تا ور و a ي وا
 در 1 0ا رشمش فاع ی راظفحتسم و ريخ و

 ناتسراع .یدابا راحود هب هیاک تافلت قرهصاب ینوباه یودرا
 ا اشاب دم هداز اشاب نانس مظعا ردص نالوا یرکسع
 .لیصحت تئرج یضراع هدافوغ ییدلبا بیرت هلبرکسشا هپ

 هبهشحاف تیولغم بوریویلوا شوهب تسم یکرید عهدي ۱
 هفت E راتفرک ۱

 ارش ةيراقو و ناش كنب تطلس تاعوقو را
 كناشاب نانس هحوف نالوا مظعا ردص قرهلوا هءفد یحنش

 .اهاوخ یخ تااقلا كندا ندلادعس هحاوخ مالسالاخشو 3

  زایدروس تب هرفس منع تاذلاب یرلترضح هاسشداب لبرل
 اا تهح هدقدلوا لصاو هدارغاب نواه فک

 یا یرلوا حجر هننزاصح ناروف یمهعلق ی ۱

  1 ندمرضام نوک یمرکیو تمانع دیس كر 6

 . یدادا تودق تسد روا 5 ٠
 یمهعیاش یرامقبح هرفس تاذلا كن رلترضح هاشداب ,

 یاس لاف لیوا a رادمکح هح هنرزوا |
 یدراشلک وشراق هنوباه بکوم هلبا مج ین و دون نو
 هدلممان هووا چاخ نال یسهفاسم تعاس نوا کس هی

 كنحرد ۵ رخالاممر 4) یدل وا عفاو هب را ميظع رپ

 عانوا یرابراوس نمشد قرهلوا رامورات نمر ا هع.اط لوا



 ت زراد دین وا ۷ < هب هت اضم 4و ا :

 سماخ باب

 [ ردت هنتررادص تناشاپ دم یلیریوک ندنسولج كلاث دع ناطلس ]
 هم

۱۰ ۳ 

 دارم لاطلس نا لا اش 1 قاطلس اف

 را ناخب

CO Yea) 

 ۶١ ےل لانهیماع ۰ یس رم علاقو روگ

 EE o ۰۱۰ ) یماریک قو هژیبق (۱۰۰۵) یریامش

 مظع دقوا برح نالعا هب هجم لصن هد رخاوا قیاس

 کلم طقف و ییدتسا حش ی هعلق قلاب كناشاب نانس هحوو

 2 هل ران اصع كتروتاب دی وم مس یلارقلدراو كن راكب

 r تا تاب کندی بم تا كەس رخ ووما



۹۱ a 

 قرهلوا و هدر مصع لوا ها رلزاغوبو راەطاو |

 كە دغ نونو رلب وط مست نالوا صد وېش ەردقە رلتق و نيه 3

 ۰ ردلداع دهاش اوت ۱ ردو ۱

 تكلم هیاخاد یاوف

 رادتقا كتنعاس لاحرو الکوو هنناماظن و تالکعت كتلود

 یس وا رومعم انارس كن هسورح یالام 1 رطن هن راتمظع 3 ۱

 ,ناطاس بولک مزال یسعلو هدلاک همت كن سهماخاد یاوقو

 ار هداسلاقوف یتردق كنهنبزخ هدشنامز لو ناخ میل
 . یدیشعا |

 هتکلع جایتحا هحرلتفولوا هبعانصو هسعارز تالوصح ۱

 ۳ 1 وا جاستح هنیلج ندجراخ بولوا اک غابام اا

 . یدیا ا

 یفیدلتوط قلوسشراق هنامدخ قوچ رب یراوکربو یضارا
 وام هقشل ندنسهف ولع یلوق وق تود هنس زخ هلدسح

 .یدا دودحم ید یقراصم هلهحوو وهتسراو ندنساطعا یش اعم

 هدناخ ناماس رصع هلقلوا همرزوا ها تالماعم لا و

 EÊ .یدا راو شوتردق قلشورغر ییدمش دا 1

 ها ر هلغلوا هلصف ه E 1 NE هسا یتمد یتفولوا و

 .یراهرکص .یدبا كد شورغ یتلآ هروک هزعاسح ینوکوب 3

 . ترابع ندهعتما عون ییارب قاعتم هنازت یک هفیطقو هقوج



 دنتماسج راپوط وب ییدردکود نوجا یسهرصاح لوبناتسا

 ا ا ۳

 و E E دادنمآ ا 1 هداژ

 زکلاو « سلول هعقو » ءرلنال وا ام هع اقو طض ندنل ود

 | قالطا « سیو همانش» هرلندبا ریرحشو فی رعت یامز هاشداب

 یمن را را مق ینکیا وب هک رونلوا

 0 ید نوقو مولع هلطاب هدیلاعتو ضیفت مسوم وبشا

 كننابمرک نانس انالومو هنایضایر كنیچشوق ىلع بودا
 E E رس تر

 : بودنا قر ید هسقت عیانص نالوا زا هحزرب

 وامعمیرامعم كنعماج د ز ابو سابا رامممی رامعمكنه رش عماح

 یرامعم كن راه رش عماح هدازشو هناملس هاو نیدلالاک

 الع تلود نده رکسع نوف هله .ردراشقار مان نانس رامعم

 هرلت مضح حاف "یدیشملیا زارحا ییهبنم یجنرب هدایوروا

 3 لا راشم ید یداحا هرب یک ینیدملپاب بوط ردف ه یدمش

 یتادلا ینهتنارتوا هدایلاتبا اشاب دما كيدک . روناوا دانسا

 تاماکجیتسا هن وع هح رل اایوروا 1 رخ قم هعلق یاد ر داب نامز

 هدنرانامز ثلاث ناخ دارم و ناملس ناطلس . ردشلدا داخلا

 گرا ودرا تادشک كم رشللا زو زوب هدن رارفسنارب |نالک هع وق و

 مدنراملق رس یرلهدادا نسح هدرلب رطارادو یاقوش ۳



 ۸۹ E ی درد ۳ 1

 ی

 ردیرآ | نم تأ یسهاسفا نونحو الیل

 ردشم هک یربظن سه اد و یخ راع تا ماگ

3 
1 

 كد وفر وق ناطلس هدازشو اشا دما ندنسا رعش یار مان ۱

 كرود یجنرب یلاذ یمظان « عمشو هناورپ » و یناجت یسجناشف ۱
 ردي همتا روم ۱

 راوتا » هلا « ىج هس و ندنتافیأت یامز ناماس ناطاس 3 ۱

 ردرک ذ ناداش « هماننوناه» یسهمجحرت « یی ۱

 كلام نایب 1 یعرکم مودخ هلیا ناخ مياس ناطلس

 
 ید نافرعو نخس ملقا بحاص یک رلقدلوا ناهح تنط

 ۰ یدسا داش و رود هلزعاسدا هللا دب

 ىلعوا كر ندنرنذّوم ماف یدنفا یاملادىع ین قاب

 یسقلخ دادعتساو ليم نکیا شلریو هنفافارح جارس بول ۴

 هدهبماع قیرط یدنفا یالادبعو شملیا قوس همولع لیصحم

 اشرا ردق هنکلرکسضاف يا مود هدنا هدبا بنام

 . یدیشلوا حدن هنفلخ چواو هناخ ناملس ناطلس . ردشعا

 ماسال ا خش یشنم همالع هنس وا هک ردشما تافو هد ۰ ۱

 رومشم خروم ی >اص « راخالاهنک » و یدنفا ندلادعس هحاوذ

 . راشع ۱ تافو ید یدنفا یا

 سلردا یحاص « تشم, تشه» و یرشن ندنیخروم
 یدنفا نیدلادعس هحاوخ یحاص « خراوتلا جا » و یدلم

 ۱ یمظن مدق زرط قابو رایدتسا حالصا ییدا نزاع ندنرقدلوا



  A۸باغ دی ات کل زن ۲

 و: 8 بوغم یتا رش ریسفت .ردلوقنم توت دا یوتف
  یربخ یافو .ردهنس ید ناسکس یرو هنس زولوا خشم

 3 . ردشملف باغ تالص هدنمرتم نیمرح هنرزوا

 ۱ 3 چوآ یزعآیدا ۳ عیانصر مد و نفر تارا

 1 . زر رلسهدنا میس

 7 تامز ناملس ناطلس ینوناق ندادن هک ردعدق رود الوا

 E ناطلس ندینوناق دهع هکردطسوتم رود یسحنکیا ؛ردق

 0 وش ۳ درد و اوچ هس رتاوا ناب یخ

 ا راودا رشا ۰ راما یامز قللس شع شملآ .لوص
 ِ . ردطسوتم رود یو لا

  قشاع یرخآ و یلچناملس یماظان دلوم یلوا كرود یجنرب

  ءصهویش کیدمش یژاو مظن كرودوب .ردیلوضق هتخوس رکج

 ا, قباقد كركوهظفل تانسح كركو اق كالا ىلع هدوک
 ۰ ا ک دود

 تور نالوا ناسا اف عضاوو نافع لها ماما

 ىدا یعاما نواه ناود هدننامز ناخ مر دل یلح ناملس

 ریظن یب هلزغاسا ردعتتع لپس ایارس هک فیرش داوم ییدایا مظن
 ی

3 
 . لوطف < ردبل وصف یدادش یسهعاخ و یرورس درود و

 . شزوس ۷.) ردشعا لاح را هدساخ ناف تطاس رخاوا

e 

 . رددنسەقىنع ا نالوا



 AV ۰ باب ید رد

 هیقف نوسروطو ىلادا خيش قحمآ ردیف رظن ف 2 ۱
 ىلج ناولع یلغوا كناو هشب قشاع یعواو هس صاعو ۲

 ها هعق د یر و للخ هرق ییهردنحو هدیناخ نامع رضع

 رصع یرصف دواد ندرلسردم یسهسردم كنزا ناو

 هدیزاغ راکدنوادخ رود دوم یضاقو متسر هرقو هدیناخروا

 دن زا رصع یرانف نالا شمش انالوم لئاضفلاو تالامکلاواو 8
 بیغرت یرلترضح حاف . ردنداملع نالو ترهش هدیناخ ق

 هدشاح هاس كلا هلغلوا ندافع نالک ردا یخد هدمولع ۲

 کی دش اماع لوحا قوج كو .یدلوا مولع رقم مور رايد |
 .ودیناروک الم ناطاس ممم هللا ورخ الم یرارومشم كا كرانا
 لعو یحرش مان « تآ س » هلبا نآم مان « تاقرم» ہدلوصا لع ۱

 كورسخ النم یحرش مان «ررد» هلا نتم مان » رغ» هدهقف

 . ردن دنسهدب زد ر را 1

 برع یاملعو یرادما راوسش ییا كملع هحاس طقف ۱

 دمحا هداز اشا لاک دوخاب لاک نا یملسمو قدصم كمجحو "

 یلهنردا لاک نا ۰ ردیدنفا دومسلاوبا هللا یدنفا ندلاسمش 8
 و یدا كلاس هه ردع تمدخ تک یدا 1

 یاونع نالقتلا فم "هدفارشا هيلا رق تاق 8
 بولوا فلخ هداوتف ماقم هبیدنفا ىلع یللسنز .راردزاح §

 لاک نا كندفا دومسلاوا . ردشلوا اش راد مدع هد ۹۵۰ [
 هدهبع رش مولع هدهساا قو ینامولعم عونس و تعسو هدنسهحرد 1



 هنافع 1 خرات هکلذف ۸1

 ۱3۲ هدتبروع درست" ناوتعو هرجا اغا
 ۳۳۱ نیم راو ااو و ین راومعم یەو رج

 3 . یدیا ندنابیدب یراهیلک
 هکردشعا ءد هلوش یماظن شیوشت كن هقثاطوب

 وص کا بلک هللوا هجوت هقاقحتسا بابرا راکلرد نالوا

 | یدنک ارز ویرلءرکص و یدالشاب کلر و هللا هسا ريغ

 ن هراد كنبرلیدنفا عبطلاب راوالثم وب بوبالشاب کما هیجوت
 3 8 رل تک هنشاب یرایضارا هلهحو یاظنو رلرلاق

 ۱ ِکكِ تدم ر . یدقح یوصا كلرو همازملا یراءرکس

 ۱۳ هما هرم لاق یراهحلنادراو ةرظکلرد
 ۳ بایزا هدنراشرات ۱۲۰۰ . یدلوا اظ یلوصا كلسا
 ردتقم ربغ هتمدخ راکلردو شمالفمض هو شلاز 1 ح

 . یدا شمشود هللا رالها ات

 میانصو ام

 مو لاح كنهلع تاود -- . تایغسو تا رع
 ۱ هیعرش وه رع مولعنالواتغر و هدایز كاولواذلا هج اجا
 یترازو ةر لوا او رانااپ یرانوناق كلبا . یدبا

 :هکیدروک یس هرات لاوحا . یدا ند یاماع راندا زارحا

 طاقت * یریهاش: كمارک یاماع نشیتب هدنفرظ رصع جوا

 ندنساطعا تالیصفت ز ندنشیدنلوا ناببو رک ذ هد« هینامعت



 ۸ باب یجندرد

 یرابحا-م تلربد و نارها تعارز قالا هکردتراسع
 سرعت نالوا افق ها ۶ غارف نحو ییرشع ز کلا ۱

 قالطا وابو ضرا بحاص هدنونق حالطصا طقف . راریل |

 ضرابحاص هسلوا قج هتاص ینسالرت یرب ندرایلیو ك رول

 4 قلوا قحال ىذا كضرا بحاصو كمرو ررقت هدنر وش
 بولوا عماج یایمکحو تاماظتنا قوج كم لوصا وا | ۲

 ع ةه لوا دعو کیف الف لر یس ر ندراد و

 لولحم .راع ر زلوا را نادنح هتلودو زلک ناصق

 . رول و یلاط قوح ر هسقوت یدالوا ر واق هدالوا هس وا

 رلرلتس یراولهحو یرایدنک راع تارا یدهدرفس تق

 یسراعو طناتض كننراتطو دخ نع ابا راع تارا رد ا
 او رانو لاها ها یمداز وا تص .راتكلم و و

 تبحاص رقم هلقلناداخ ید یربدنکو ندنغیدلوا شمرول

 یف اک هنسهظفاحم كن رلهیصف و هرق ندنکودا اما تاراد

 كملس هلوا فلخ هترااباب یدالوا كرانو الا: رابدیا ردآز
 حالسو كمن هلا هدنراتواص تقو نوا لیصح ینقاقحت ِ

 السو تسورف ندنراکدلک هدا لاغتشا هل رص وصخ قعاللو#

 یفانم كراو امار ۰ یدراردبا تراک تل
 جاتحندنشب دلوا سام هلسق ر كتعارز هدنلخاد ی راکل را

 هنسماملق ر شوو اطعا تالاوحو م ه یلاها نالوا هن 1



OS E 
 تر

 هام تلود خرا ةكلذف 3 ای
sS 

 la ردق كس قرف زو قرصمالب هقش ندقدلوا هتسراو

 yT . یدبا كلام هیراوس

 ؛د نالوا هدایز ندهحق | كسزو یسهدیقم تالصاح

 هناکدازمش هلا نواه صاوخ و . رونلوا قالطا صا [۱]

 هرلاواربمو ا شو اورو ادعام نیراصاخ نالوا تب

 رک رقس یرابحاص صاخ . ردم اق لب رل صنم رلصاخ ناعم

 وا قا كدشبم هسیا راو یداربا هحقآ كيزوبچاق
 1 . ردرومج روو یراوس یللهرز یعل وهجر

 ۱ ù لوا ردقه هحق | كسیزو ندهحیق | كس یم رکن یا

 اط عا هلاحر فنص هتروا رلتماعز . رونلوا رعت تماعز کلر د

 2 فا كنه یک یرابحاص صاخ یناحا بوتلوا

 E . رارلسب ولهبجوت

 ۳۳ تا كی رک ندهحف ۲ كیجوا یتالصاح
 چوا كلبا نانلوا قالطارامت جیلقو ۰ رونلوا ربصآ رایت هکلرید

 یحاص كاری د نوجا هحیق | كب جوا یه هرکص ن ا شام

 3 . ردن وناف یاضتم تیووت و

 ۳ را یواح ككل ر ده ا كعد كلتفح رک

 . روالوا قالطا ههر اسو شاعم عون ره

3 



 ندنرهفلاط لب رانادومق یک ید اسوا حولا هناسرت ]
 ناطلسبولوا رلاشا نادوبق یرمآ كغاحوا وب ۰ یدبا ترا
 ناطلسو شعلوا لش هلورناتساندیل وکار هدننامز نا یا
 ` كو لا قلاشاب نادومق هرکصنده رحم تابرام یهدننامز ن ا

 ۱ . ردشلوا ندنل ود صاث

 هرادو رانانلو هدنسهظفاحم نواه یارس ید رای ۱

 . ردرلن رز گی ١ قلیحم اق كب وام

 یخارا هرادا

 یرضوط ندبیوط ندهنزخ ی ءرکسع فم نکا 8
 قا وشراق یراوکربویضاراءرلن و هج مهران | ناهد و
 اب هاعهلن ر یسهرادا تروص تارا اا و

 لا هی رج ىرلار وکار رای نا اه 1 هديا ۱

 تمقنایو تمدخو زا تیابحو لیصح هیرغوط ن
 هبه رخ لامعا ايو هقاقحتسا بارا هلرلمان فاتح قرهلوا ىب

 هناکدنو |صاو ارزو هلیتروص « رامت هو«تماعز » و « صاح
 رشت هلسماب « فو » و هتنشهایس واراع نالوا یرکسع تالاا 1

 « قلقاحوا »و «قلدرو »و هسراصوصخ تاربم هماداو فراع

 وشا هکیدیا شمناق صیصخت هتراظفاحم هعاقودودح ه
 ی



  AYهینافع تاود خیرات ههکلدف ٠

 ۳ رویو رافاروطوا زکلاب هدراهاشق كردك . یدرارانا
 نبزخ هک داروک تالکسشم هدنساطعا هف ولعو . یدلوا رلاق

 روح هتعحاص هطئاسو ی ك كما بلق هفوز اک تأود

 3۹ ی ی هو کردشلوا

 راو كنيركسع یلوقوق — . یرلقام وا یر اوم
 نع نامح هفولعو رادحا سو هاب نالشد ه كول ی

 3 ۰ ر رکو زاسیو نا یابرغو ست
 او اتنا . یدبا یراهجوچ همریشود ید ییبنم كراتوب

 قوا تلوهس هدنصوصخ كمهلسب تآ توشوا یرهلشف

 ۱ هنس رلتماقا هدراب وک. نالوا هدنرتتالو هتردا هلا هسور نوجا

 لآ بواک هحفدقبح هفولع . ىدا شعلوا هدعاسم

 ك ندشدلوا قيیص ردق راب رحتکی یر ماظل دارا و

 هدصوصخ ویو راشم اتئرجهراداسف ولرد ولرد قرهزا قوباج
 ۳ لر ندسار ناخدارم ناطاس رد ر تم یراب رک

 3 هن رراوا تی هب رض یراکدب نداشاب دمع لو

 ها "سر 1 رافاح وا ردو هب هد ریخ هعقوو ناشر كرەدك

 ةتخادنا قرهلاق یرلرابتعاو ردق هد دنع هسمیک چیه هد هس دعوا

 3 . یدلوا نان شک

 ۳ چ یرافاح وا 0 و E . رقامرا را

 13 دنا یحاتسو و یعاحوا اا یعاحوا

 ی ی راقاج وا یهر و یجە عو یجوط یعاحوا یهبج
 . یدیا یواح



 ی دا u ىسملزوب كس رو لوصا كاوا ۱

 قئاف هناامما هدنس هرس ۰ هوش . را ۳۹ هد ۱

 ندیا عمت هدناکدازہش ناتخ روس نالوا ارجا هدنروم
 ندنرلودنک یرافیطلت تروص كساخشا والتم زابهقحو زابناح

 قفلوا لاخدا هغاحوا یرحکب یسلح هدقدنلوا را شت8
 یرعیکی . یدناواهدعاسم هترالوم فامسا برش و دنا

 هرجات رب كموحم ماس ناطاس اغا داهرف نانو یساقآ

 رب ندا ریت 6 هدنرفسس را وتکیس كنا نایلس ناطل لا
 قاحوا كرهدا دارا ینهلماسع« یرلکدتا هند رفت یرجکپ ۱

 یکراک ااا میدقت و ریذاح درس هرک اذلاب هلن طب اش

 لوبق یهموقم صاخیشا اغا فسوب نالوا ییاخ ب ویزا ۱

 یرحکب یتاستنمارک یلبخر هلیما یغارج اغا هقشب ندکدسآ

 فرض یر . یدا رام یر دوس کنار
 4 و "هال نالوا ریصحتم هنیراقحوح همرشود ۱

 یرکیدویسشود هلا هلذخزسوللب یودا هل ماطر هرخ الآ

 كل ود هنزخ هتراتنعتو هفولعو بولاف وح هب رک--ءدارفآ

 كش رف ناريا هدرا رات كس . یدا یسامهروتنک تا

 كسینلآ ناسقط یدارفا یراقاحوا یلوق وق هاب هدنماتخ

 . یدیشعا زواجم ف ی 5

 راب رحکب ندنشیدمهلیقاب یخد - هنتاماظن كغاحوا نزادم

 هدنراهناخو هطواو ردنا قاقانما هدرازابو وشر و 8



 هام تاود خیرات ٌهکل ذو ۸۰

 " وا اطعا هرزوا صوص# مسر یسەف ولع كن هر وا یه هدلاح

 Ey . یدا نوناق یاضتقم

 رر مسج هامان قادنم ANA رلهطوا ی

 یماج هل دیق نایشد عماج هتروا هدنطسو هدکن | و هناخمیلعت
 . یدبا راو

 دو قاشا هدنرلس و تعاطا هصالالوا صا كعاحوا

 1 هارحاهاتسو رص مدق كنهنر حفر وتبطاوم هب هلا تاعاط و

 دو تدا اغ ندا
 - هلشفو كماعا لهأتو كمامر وبلاص لاقص هثدعل وا دعاش و

 ,e چه هقش ندملع و ملعت و قماعاب هدر هقش ندنرل

 و 1 ندن رلّقح وح همربشود لاح هممو قمانوا لوغشم

 اا نناوف ی کكمالدیا تغر هناسز نایمشفای هکلدمو

 ارزو هبرکسع تایمکح ها رانوناق وبا بولوا یسهیس
  هلغملت وط انتعم هلساغفو یتبص كب ها ارا هلغلوا سسّوم

 سس هدایوروا رلتقولوا هحتامکم و ماظتنا كنغاحوا یرحیکی

 - هتنوطس یالتعاو ناش عافترا كل ودو یدا قو یرظا و

 . یرادقم كرلت وب هدر و یدنذما قس یرلته قوحهدرلهب راحت

 ۱ دم یللوقصو هدننامز ناملس ناطاس بولوا زا هلساغ

 . ,یدیشمامتاز واجت کسب یکی رار هل رادالغوا یمح هدننرادص
0 
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 یرحکی .یدرونلوا تبؤر هبرکسع طاصم فک هداروا بولوا
 سرت یترادقم _كنهطقحتسم رک اسع نانلوپ هدراهعلق مات

 دبا مهم تباغ یرومأم هلثلوا رااح یخد یتسهفیظو كتا

 . یدیا ققاب هطبرو طبض كتاب هدیسهفبظورب و
 اتاط نولوا یواعم كنساغا "یرحکب یمادتتنک لوف

 امضا غرار نلوا نهاد رضو ی نت
 .یدبا طرش یسلیب یدعاوقو ۳

 مسقنم هکولب یمی هتروا یا ناسقط زوب یغاحوا یرجیکی
 یرمد نولاقو حاتفم و یاطاض هحورا تكیهروایه بولوا " ۱

 هدنسوبف یراقالوقو هلشقو .یدبا راو یناشن رر والثم قلابو

 ار یر هالا ینیداوا شو د مدت او لا
 . یدا راشع ۱ تدا یمردکو د هن رلر دلابو هس رالوف هب رکسع 1 ۱

 سس ناف هقا رر هو هر یه تا فاعا
 او ارا سو هغا ییا یر نا د

 رر هرلنانلو هدرلهب رام طقف بوقبح ردق را ش هدرنامز 8

 ا نارادکما شم ندنکیدلک هلو نر ها شا
 ینادقج هبهحقا شب نوا نوا یسهفولع رایدسع ندرم 8
8 1 

 رب هدنآ جوا ین ہل هلا طس# ترد هدلس یسهفولع ر ®

 یدلوا دقعنم نواه ناود قرهنلوا توسعد هواه یارس ۱ یرقاحوا یلوق ومق نوتب نوک واو كلربو یرلنوک یلامو

۱9 4 
۹ 



۳ ۹ 

 . * 0 ۳ VAف هیناقع تلود جرات ِ_«

 2 ا u هنن راظز هح راخ

 3 نالوا ندنهاطو لح كرل جاش یرانما رتفد

 یرلهرک- بولوا فلکم هلا هسناقاخ دوق تراظن و كلام"
 . رابدلوا اف هنر كرابحاشت

 هکردسابرا رام و تماعز یرکد ۰ رابدنا میم هعاح وا جافر

 ۱ ندنرلودنک هدرضح توو بوم وا یرلشاعم ندتل ود هنر

 تم (E و 1 را رک فرق هدنعوقو برج زکلابو:

 .یدا ٠ E تلاا

 ِ : ا كوا کک ا هم ریش و د ءدیزاخ ار

 یمادختک لوق هلیساغا یرحکب یناطباض لوس كعغاحوا

 نادر یسوف ص وصخ هن رلودنک كس رلاغا ی رحکب دا



 یدتفادوعسلاواو لاک نا نکیا لوح هنس رلیضاق تا ى

 شح قاور هاوتف بصنم ه IG کا ااضف ی 3

 قرهنلوا لیوحت هب « هیمالسا تخیشم» روم بصنم هلرللوا
 . ردراشملتوط هبترمه هابا رامظعاردص رامالسالاخیش "

 . ندا تبریک تاتو ی نوا 1
 یرادقمو عون یک ییدمش كامداما دز روان ی ۱

 .هزخ و یناقاخ رتفد یرلهح ولشا بولوا قوح یاران وادم ۱

 راندا زبمت ندملق بایرا .یدیا یراملق نوباه ناودو هصاع ق
 .قارط یاهنم كرلتوو . یدرردبا عفر هزم ناکحاوخ ۱ ۱

 رتفدو كلسنرو قارادرتفدو قلحاشن نانلوا رمبعت هتسبصانم |

 . ىدا یراق رادرتفد تاتو فا قشو یلنما ۱

 صاوا نالوا رداص ندواه ناوید یمهفطو كنان ٠

 ا تاشو کیا ار شا یر
 اا دفو ارسا هدینسهراد یراماظنو نوا

 ایراتواوا یراهدام كلبا اتعا هنر رم تنه نقش 8
 . یدبا یوس لا تا
 رومامهلبحیس و دف یاقراصمو تادراو كود ررادرتفد ۱

 ا دا : ددکعد یرارظان هلام کد ندا
 هسداحااهد قلرادرتفد ییا هلیمانیرادرتفد ییا مورو یلوطانا
 ینا قش هرانوو رادرتفد شاب هرادرتفد لصا بونیروک موزا ق

 . یدلسد یرادرتفد تلاو |

N 

 .تبولوم یارو دم ید E كم رط و

 یی رج یک هست
 کت یک

 سر ےک حس ویک ا ےن اک ی

 ت ےک ےک



 را نآ وا اردا فر ا دتفال بول وب هدن وباه

 ار رو رولوا عارج هار ندنر ما ها ینزوا دوخایو

 . وک هننرالاح E 80 کسا تقادل تاما هدرلتمدحخ وا

 ا ا هلوبقم تامدخ هدیولوا دعاسم یلاط رعدبا فوفو
 : هدنوباه ناویدورونابق عرکتهلما ترازو بصنمهسزولوا قفوم
 هل رطو ندهبملق لاحر یک رادرتفدو یحاشن . یدرولوا دعاق
 ۲ یزو كردن بارع عطق یخد ندنراقاجوا رکسعو ندهیملع
 ۱۳ ۰ ترک ۱ بولوا للف لقإ رانا مدیا راو رلتالوا

 4 . ردهعا تنش ندراقحوح همریش ود

 ۱۳ را رانا رف یدک لار تقوا ۲
 ك معاردص ءرکص ندقداوا تعا لویناتسا . یدراردبا
 ٣ باب كرمدكو شعالشاب هکملسد یلاع باب او یسوبق اشاپ هنیراق
  هیاروا رانالوا مظعاراگ م بودا سسات اسر یسهرئاد یلاع
 3 قرهلر دلاف نوتس ی هرباد مرح ر اهد و راشعا له

 3 ودور تود اد فرخ لاو
 8 سع یاصا املع هدنلود تیادب -- . ےماع ۱ 1 ۳

 کک و هارالءردتج نولوا هجوت رهظم ۲
 كل تل قەد رخ وایام زےاف .ردمولعمیراکدابا اقراهنرازو

 1 و ودعوا مه هن کیا هل را تعا یوطاا و ییا مور,



 نم سن یحارزو هی نل او ا هو
 ,قرهلل وامادنیتسا هدرلکلکب رلکب تدم لوطرلنو .یدرارونلوا
 رد را ترک ۱ برلوا ندارک او رادتتاو ت رش

 .كنسهلحو یارادو هب دید SE N كس ر ۱

 هلسناونع رکسعرس رنو هدرفس تقو . یدا راو یغوط جوا |
 . یدرارولوا زی هب رح 1

 قفاوم هتسامنم یمسا هلراتعا قلوا هنسانعم ناعم ریزو

 وا رزرو یرانراس كماتع ناهتشد ارز
 اف یمظع ترازو تمدخ هکیدنا یسر كراتا مظعا ریزو 1

 ا ا کا شلاق رص م سوال لرد رد و
 ا ا واللا هلو هو لوا 6 ی

 عیفرتهلیسهرص كنارزو رئاسو ینیدلوا مظعا رزو كننانریزو
 اطعا ن واه ام هرامظعا رزو . ردشلر وک یرلکدا هر ۲ 1

 مسرو ميهارا هدیناخ ناملس رصع .ردنداع مدقلا نم قوا "

 اهدو هرانا هلغلوا رهظم هرادتفاو ذوق هداعلاقوف رلاشا ۲

 . یدنالشاب کد ید قلطم لیکوو مظعاردص هراکهرکص |
 بول یاو مرک | دادرس هدقدلوا رومام هرفس لار ق

 . یدرلاق ماقمعاق هدنوناه باکر یر ندادرزو

 4 یدا هلهحو وش یو كابتام عطف هدهکلم قلرط 1

 هدهصوصخ تروصو زارفا یرلهددزکكنیراقحوج همرشوید |
 تمدح تدم رو دولا ه یهاشداب یارس قرهنلوا هر -



 هینافع تلود خرات هکلدف نا

 هلفا وا قار طو ۳ ترد ر ا هاب

 / : دریک دهم اما رب
 ۱ ۱ یا / ۶

 ۱ ید اع دق هباهاش 4هس و رخ تا ی U ي
r 1 0 ۳ 

 . كرلاضت بولوا ممقنم هرل ءاضق» و «اولم و «تیالو» ماطرب

 ۱ یالا» راقاحیتسو «هرابضاف» یسهکلم ءرادا هللا یسهیعرش ٌةرادا

 ت االوو هاما نالو یراغوطر ونان وا سست «اولریمهو «کب

 ۱۳۳ ۱ اد یا یا نا رو
 1 اولربم هدوک هنيریبت زعامز هک یدیا عودوم هرلاشاب نانلوپ

  قاحنس هلرکهعاحما نامز . ردکعد لاو راکب رلکبو فرصتم

 1 لوا رومام e ءرادا زکلو راکب رلکب لرو یر

 : "یک ینیدنلوب E یرلهراد زوب چاق رب هدنلیعم 0

 ( هیاهیرح هفظو یراعت بایرا كکلاع نالوا هدنرلهرادا ت

 : یرلتیعم راناریمریمو اولربم هدنعوقو رفس ندنرافدلوا ت

 ۱ لعاب .یدرارذبا قالا هنسودرا نادنامزوف شال هلن زا

 ۱ مور < ها طاع هلا ی ود هکلم هرادا تفولوا

 | دکر کی یاس یب رلکب یلوطانا هلا یی هراکب یا

 ۱ یسودراو یسلاو یبا مور یرب هحمریعت ییدمش بولوا
 ر ءد یریشم یسودراو یسلاو لوطانا یرکیدو یربشم

 . هلنما سماخو عباد و تلائو یا ریزوو لوا رزو ارزو



۷۳ 

 ششلوا مخو سفق هنکوا كنوباه هاکشماقا ةي كنا شو
 هواه ناود كماظع ناهاشداب ه 0 ندناخ ناملس دهع و

 مال یک یمتسر هدناعمو یلوق ارفسو یبزوت 8 وغ یر 8

 ا ن كنواه ناود .ردشملدبا رصح هەو ۱

 باتکلا نسر هدم . یدریلاح نواه ٌهناخرتهم ید یهاشدای ۱
 لاحرد یرارق بو وقوا قاروا راد هود دم روما یدنفا

 ها یرابناک طض هسیا قلعتم هبءرت اد نف ینعب ارح 1
 قرهلواتراشاو ر رگ ندنفرط نواه ناود ناکحاوخ نالوا

 ا اس کس ندا, یدرولرا لا بم سا
 ا تورک ورا فاط ماط یاضا راوعم دو نا

 ا ها یصارجا دلراهک اعهلهحو
 رزو .یدرونا وا اها یسعرش مکح ندنناح یسضاق لوماتسا ]

 بودبا لوخد هيا مزال كمرک هنوباه روضح ارزوو مظعا

 هلفلوب ماتخ لوا ندرهظ تقو یسهلح كئا ارجا ویو رارافچ
 ح رب رو .يدرلراقا هسرئشلا هلئد وع هنن رو ادیدنک  ناولد بایرا ۱

 . هئاد یدنک هدوملادمب یساغآ یرجیکیو اشاب نادوبقو مظعا |
 .یدا راو یراتحالص هفمروف نآود هلسناکرا یرلتبعم هدنرل

 تکوم ةلح ته و هدقدلوا مزاع هرفس ماظع ناهاشداب
 كرلاشا نادوف هدهب رب رافسا ضصس قح قرهنل و هدنوباه

 رلاشا نادوق ۰ ردشلوا یراق دنلوب ید كرلمالسالا خشو |

 . یدرارولوا ناوبد لخاد هقدنلوب هدلومناتسا ]



 ک یالیتسا مظع رود ندبا ءدب هلبا هبط ق حتف دمع
 هننرارم هواصو هنوط نالوا یسهیعنط؛دودح یییامورو

 | حتف ین ریزج من نوت نالو هدنلا كرت موق كني وطاناو

 ا ندبا روهظ یی هدبولوا بوسنم هموق وب .یدابا البتساو
 ۳ .یدا هبعط دودح دودح و هدعقوم و نوجا تلود

 نارا ییینامع یاول یراتم ولع كراناخ ناماسو میلس ناطاس

 ابو و هش رله داب ناتسخبحو برغمو ناتسعو هنرلورحا

 كس كرم تویلبا قوس ردق هترازود دنهو هنراراوح

 ا یافو تناتاب دح یللوقص یی هلوا ندنراهتس
 1 ا چا تاسهیلخ اد تردو و هح راځ رک دس تاطعلس

 ۳ . ىدا شلوا لصاو

 وا نده دلوا شما لاکا قآ ود نئاوق ناملس ناسا

 3 : مدیا رظن فلطع هنتاماظن و تال كاز

 هرادا تالکشت

 نواه ناود تلود ةرادا رم س .ہر راے ہراولر

 سو یساررو هوو مظعا ر رو ۰ یدردا داقعزا هدن واه

 . یماقا یرجیکیو یسضاق لوبناتساو رارکسیضاقو مالسالا
7 ۲ 1 

  یمهیعبط یاضعا كنوناه ناوند یرلاغا كولب و رادرتفد یحاشن و



 رود طقف ر ردا بت ناو اش یو
 ندا فا قاحواو شمالشا هغلز و تاماظن هدن رات

 ۰ ردشار و نادم هن رلتو اقش قص قص °

 وے چم

 عباد باب

 ار
 [ میانصو فراعم هجرد س هعدق تاماظنو تالیکشت ]

 تل ود هلهجو ینیدناوا نام هدال .  لاوما زف

 اوا فلاوط نالوا یراوحیه هدنروهط تیاد هبامع

 دام باسا ماطر نکيا رونروک كلج و هلتسن هنب

 هدنفرظ هنس زوب قرهلوا مضنم ید هیهلا تاقیفوت هه ونعمو

 خاو نسم اقرش هلتنطلس ةرئاد میسوت هدیلیا مورو یل وطانا

 هرقا .یدا از لوق ردو هنو هوط ااو هسدودح

 ار یک یورغ 6 همدقم كننامع تاتفآ ًامھاظ نو

 نالبحا هدتلود مسج هرورضلاب یشان قنات ربات هم

 ظاها جوخ نوجا تدم دبا لود لو هو اود هرو ۱
 كننا ناخ دارو لوا ناخ دم ناطلس . یدلوا هاشاو

 ناطلس اف ندنکیدلک هنیر, تلود یاوق هلیرهبربمعت تامادقا



 0 1 تم 2 ۳ ا 9 [ قرص , ۳7
 / 1 زا 3

 a 0 5 هراۋع 0 رات ا 5 ۷۰

 2ا یماسقتنا ذخا .یدیشلوا دیهش بوبارغوا هیوصوب

 ۳ هدنوب اه ناود یه وا برح ناللعا هنایرتسوآ

 ِ 3 كراو كرهيااو س رلزوس لز 8 یدنفا ن دلادعس

 ۱ یاشار داه رف اشاب نانس هح وف مظعا ردص هدهمشملبا ب وصل

 ۰ عا هب هحع ندنغب دلوا دوسح هرهش ینیدازف هدیا رغس نارا

 وس هدارغلب هلحعلا ىلع هدنسهتروا شاقو یدردتا برح

 (۱۰۰۱) . یدلیا هاس

 9 هدهاعم قوروط هود یمهنس ۷۱۰۱۵ هدل وا نا دما

 < ردو ماتح

 اک هنص.اح و طض یهعلق قنا اشاب ناتس هدرفس تاد

 ا یسهدوووو یالفا هرهسیدلیا ریمدت یادعا رکقل

 2 ردشمر و یانوعروب یا

 J ا بس م 0 ایسوس لاع را

 وس افراد لاحترا هدنراشاب_یللا یسهنس ۱۰۰۳ یراترضح

 زر ییدلک هابند 0 شنوا زو .رلبد



A ۵ کوا 

 ناورو صراقو هحینکو زرتو یدراشع۱ درا ل

 هدهسنامع ةرادا یرلهدلب سلفتو یخاشو شو ناو

 . یدش

 ردص ور دهنس شب نوا - ۰. یاثر AL ر نلرقص |

 ر نریتک لاضرع هدناود اشاب دمحم یللوقص نالوا مظ

 لاحر "هلحا هلاراشم .ردشلدا لتق هلرحنخ ندنف رط بود

 نسحو یلضفو لع .یدیا ندنراقجوچ همریشوید .ردند ها

 یهبلع تل و وا تک هدنرصع ها.سهراداو قالخا

 . ردعقار هدنرود قالراپ كا كئالجاو 3
 كتلود هلمنافو كناشاب دم یللوقص -- . دمار تارت 8

 یهدننیب كرانوب ندنغیدلازا یابرا شيا بودک یمظعا ن
 هفلوزو تا ود ماظتنا تازا كس رفس ناراو ندهسقا

 هلام تالکشم هلتهح عرب كف رصمو هم : یو لش

 ریب دت یک یرایعو نزو لیزنت كناکوکسم بورت وک یدو
 هلرانالوا راوخهفولع ندزو وو . یدنلوا تعحام هم ۱

 چاق رب ولفاحواو . یدلک هعوقو راعازت ولرد هدننب فا

 ند لک هس ادا هلدش بوراقح ید رطاب ِ ۱

 کوا ك دایدزاو نا لک هدرب نکا كس رلهنایغاب تاکر ۱

 رلکپ هنسوب -.(۱۰۰۱-۱0۰6) ۰ یبوط قم اہ را
 ندنکیدایا نبقآ هناتسراح هرزوا یتداع كتقولوا اشا نسح یا



 ل
 ف ا

۷ 5 

 EY د
a2  

 ,E هدهس دل وا دف سم e 4 هدنسهحش

 و یاوف یاقا و هب رکسع دا رفا رشکبت A بولوا

 صر دم رز دص یک ك و یدل وو گن یو رج

 : هب هدس ام عاونا لک ولا ناب ندنکیدتا تافو اشا نج

 هساقع تلود خیرات هکل دف ۲ 1۸

E 

 ۱ . یدرو

  نانس نم خافو اشاب ینلعصم الال هيلا راشم هدرفسوب
 انس هدازهلاغحو اشاب نامع یعوا روع زواو اتا داهرفو

 ۱۳۳ كع رس ةا : هاهرف تاتو
 شم راح ردلج اشاب ینطصم الال ندنرلجما . ردراشمنلبق

 ا یندالب ناورشو ناتسجرکو سلف یرهنازف ىتسەر

  ییرافرط ناتسغاط اشاب نانع یلغوا رویت زواو شملیا
 ۳ ارام لا تالکشمو ناش لاک قرا هتعاطا
 ودبا ےک یزیربت هدنرفس یجنکیاو لصاو هنرادص دنسم

 لاراشمیاشاب" ردشل وا لح ص هتحر برق هدح رس یاتشم

 "سلاح سابع هاشهدرهماک-نهو . یدنارهتشم هلتعاحش لاک

 ّ دن ؛دلوا جاتحم کلام مظنت هلباعفد ینرح تاع بولو! نارا

 یرار نانل آ نداورشو ناحیرزآ و شملبا هطاصم بلط

 ا یازریم رادیح یسهدازرداربو كارت ههپلع تلود
 ةع هللا اشا داهرف هلیطرش ثمردنوک هلوبناتسا قرهلوا

 3 اهرف هدنرود كوص كرفس . ( ۹۹۸ )۰ ردشملا هام

 ۶د یراناخ عرفو شلروک یمهدوکشم تامدخ كناشاب
۱ 11 
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 1 و
 لیوطیللوقص یرادامادو یرامظعا ردص . رابدروم اه
 "لک اتکلع روما راد هدهنابکح تروصو هلصاف الب اشاپ د

 . ردشعازف ترهش هدنراذویاهدهف

 یناثناخ لس ناطلس نا ثلاث ناخدام ناطلس

CN AAT) 

 دنزرف كلعامسا هاش( ۵۹۸۵-۹۵۸ ) -- . یرفم مرارا
 ا ندننطاس هنس ترد یللا سامهط هاش نالوا 8

 تط رک هاکمضود نقاش سام یدافساو ل لا تافو
 مورضرا ۰ یدشلوا راحود هطاطحاو فبعض هرندر هینارآ

 فعض وشو قعلوا هدافتسا ندلاوحا و اشا ورسخ یی را

 ارد تین ندا تارا تكيالوفسا ته

 دم یللوقص مظعا ردص . یدرازایرابوتکم یلاوتلا ىلع هلوبناتس
 هل هادا تاحوتف و ینغیدلوا زسهدناف كنسهراحم ناربا اشا

 ینفحلوا جتنم نءربتک فراصم هته یتاقازوا كنا
 دهع هدهس دلوا منام هب رح هلاتاساو ناس هده کج تر 4 ۱

 ندنفیدلوا عومسمردق یلوا یزوس هدنلا ناخ دار ناطلس

 سیرقو ۰ یدنلوا رفس نالعا هناربا همست كنالکو ی

 619۸۵ )ب یدنام ناس کرس اد قسم ۷
 1 ردنیشجا ماود هداز ندهنس نوا یرفس نارا وبشا 1



 رس 4
 1 7۷ وز 3
 هیازع تأود رات کد ۳ 0 1 2 "۲ 0

 E J .یدلدا رسا یخد هروک ذم درب زح هل یک

 (ثابیع هداز نذؤم نالوا شملوا بصا ایرد نادوق ندنلاغا

 کوش 2 د ا كتم وک كیدیو هرکص ندنحتف ف

 اما . یدسشمتک یرغوط هس رلهطا وف روفو درک نوا

 3 ات هنسرابه ن دیو تو هدن رابحا یی هنا هدند وع

 3 :د یر هطلامو اینایسا . یداوا عقاو هدیدش هب راحمرب

 عهداز از نذؤم نادوبق ۰ یدیا راشمشلرب هلیساغتود كيدنو

 هی ۶ ریار كنترل سراغ ایرد نف ریاسوكناشاب ىلع جولوا اشاب

 2 نون اهنافسو دیهش یک وا ا 7

 , كنامنود اشا ىلع جولوا . یدلوا قرتحو قرع یعوج

 ژادوف ماقم ندنکیدربتک هلوبناتسا ًالاس هلا صیلخت ینمسق

 :ردشمل وا لیدبت هحییلق نوباه نامرفاب ی جولواو لب ا
 رةظقاطو رلشعا رلکنش هرزوا یرلتیبلاغ وشا ادعا

 تربغومادقا كناشابدح یللوقوصمظعا ردص نکل ردراشمکید
 راض-ا اود رب لمکم اهد ندنکلوا هدنفرظ یا قلا شب

 :ردشلواروبح هنساحرو بلط هطاصم یتموکح كيدو هلکلدا

 لع جیلق برد نادوبقو اشاب نانس نع حاف یسهنس ۲
 ۱ یدنلوا ےک یف شوت قرهبروب رومأم انشا
 را ودرط ندمیلقالوا رلولابناسا نالوا شمشلرب هلی رط

 3 . یدلدیا
 لات ی لترضح ملس ناطلس ملح هاشداب هدر ون ص #9

9 



 °1 1 باب ۱ یحچوا

 یجناعن كوب ندلاجر یارکو قابو یلوضف ندارمشو را و
 اصدار ناضمر کاش ت وو یاس یاب

 هدهبعانضوهسداوهبملعرات ۱ .N دهع یلج

 . ردلثم یی یناخ ناملس ره

 کنون یتبش دو انا نو
 :كنانس رامعمو نالوا یسهدیزکرب رثا كنخلرامعم لنا ق

 ناطلسو یتیرش عماح هیناملس ندا ابا هدمیانص خرات ی
 تارخ راسوشلوا اشناهدن راتنطلسدهع ییماوح هدازشو ملت

 . ردشملوب دادمت ءزوح جراخ همفان تاس

 ناخ نامملس ناطلس نیا 3 یا ملس ناطاس ده

) ۹۷۲-۹۷ ( ۱ 

 دم یللوقوص مظعا ردص یعیدق ناکدنن كهاجون هاشداب "
 ده اید ماق ریدر هنرادتقا رسک و دوق ل كنا8
 قوس یداباجاتناینرادعابتو تبکن یدنک بولک افق 8
 زفاس یسهتس :٩۷ . یدلاق رادا یدوقنو رادتفا كن

 لغوا روعتزوا یبرلکب شبح هد٩۹۷ ۰ یدنلوا حتف یسهطا
 هلبرلتمه اشا نانع ییغوا روت زوا یبرلکب رصمو اش نا
 ۰ یدنلف دادرتساو طبض ندرهطم لا هما یمهعطف ر ۱

 اشا ییطصم الال بوللوا مایق هنسهرصاحم سیرق هد۷ |

9٩ 



 هینافع تلود خبرات ةکلذف ٤“

 E رافسا رفسو . رایدروس تع نع نفت هح

 ةعاخ كتنطاس ةرود قالب زکس قرقو یسجنچوا نوا
 ِ داکرو یمشحو تاراد كنوناه یودرا . ىدا یسهریخ

 رالاب هدنر وسا الدو لدم هدنماب ی اهمو راوو کاشاارپ

 e اش رحو نهتم هلساغ کز  هعاق نایک 1 یدا

 رخستو حتف هلراموحم ولتدش هدفرظ نوک جاقرب . ىدا

 ۰ (۹۸ع ) ۰ یدلدا

 3 وقوكنم حتفوبشا( ۹۷2 ) -- . یاو مدام تاثو

 .ترد نتج یرلترضح ناخ ناملس ناطلس سوا مامقا ینوک

 ینامداش سوک ندفرطرب ۰ رایدلوا ترخا رادلحت رم هدن راشاپ
 هم وح ص [فخ هدب و اه عا وا نورد ندعفرط و رونلاح

 ۱5رهنل وا مک داتعم رب تاو قد ۵ یدزوللف لغ اک

 ۱ ا هلا نمشد راد تراغو هعلف ریمع) هب رکسع فاوط

1 
 ۳ زاسحم كلا كن همسامع نبطالس هاب |هاح داید زا و نس دادتما

 ۰ یدلدا

 هادم رارلا كور كب و فیس هدنرود . ردناملس تالار

 ۳۲ ا نل هرال هجاظح ن اهاشداب < ردشمرتک

1 

: 
1 

 ۰ اجر ریدش صوصخاب بودا عج هدنراتاذ ىنسولج
E 

 یالوقو-ص و مدارا ندتل ود بایرا لدار Sal وا نف

 جا هرفو ی ی 0 ندندهاحم و رلاشاب



 نکنرو هدیراوص دنه نسر لع ییا د وما

 یرایق بولیتوط هبهنتروف هدهسیدتا هراع هرک چاقرب هل راپ

 همور راید هلبشرط یطسویایسا ارب یسیدنکو شلوا ناشیرپ
 یراباتک مان ( طح ) و ( الاغ تآ ص )۰ ردشعا تو 4

 ۰ ردرو

 رلناد وق کدر دشت كناشاب ندلاربخ سورابراب هدزکد قآ

 یر, ےک كا كراو . یدرلردنا هادا قلودح کک لا

 هریک عیاقوو هددع تاونع هددفس رح 6 رداشاب دوغرو :

 ردفا تربیک هلا

 عیار رزو بولوا ماف هنسد رصاح هطلام یمهنس ۲ ۱

 اشاب هلاس ایرد نادوق قرهنلوا بصن رکسعرس اشاب ییطصم
 ا رد راشمنلق ناستهنتبعم اشاب دوغ روط یب رلکب برع سابارط

 سما فالخ" نیزسکملکی یدورو .كناشاهدوغروط اشابرکنع
 هدندورو كېڵاراشم یا تا بوبالشاب هنتسهرصاحم هطلام ىلا

 ادادوعروط هده رص اع یاتساو لادن شود فالتخا هنس رلارا

 . ردشلدا تدوع ندشدلوا دمهش

 رفس ءارتکیس . ( ۹۷۲ ) ینرامص كئاتاب رعت یلوقوص |
 نس یرلترضح ناخ ناملس ناطلس ( .  ) ٩۷٤ یربام
 ۹ ءندنرلقدلوا راتفرک هرادک او ضاماو لصاو هتخوخب



 ۱ 2 افك كلود خیرات ةکل ذف 7۲

 ی رمسو تب وفو هلقمر وا ی رالحاسنع ندنع دل وا

 وام با 1 ا ی ر هثمجر ر
 ۱ :رالحاس نو تبحوم ینسهماذ تور کلا رقسو نالوا

 1 ۳ وا جسم یح

 ۱ اب ایه هاش 6 ۰ ۹۵0 ) یررشن میاما

 :Ek كردا احلا هب یناخ نایلس هاکرد ازربم صاقلا یردار

 یداحا را رفس اد هسرزوا نارا هکعا تنواعم باط و

 ۳ كردا لوخ هدزاب یالابا ناحاب را و نات سس و

 5ردارب اشاب مسرو ردشلدا حاص دب در دم کیش هنس ی شش

 8 هحودع تامدخ هدرارفس و كن زا یاشاب دا هر

 لاو ۳ 9 را ۳ نارا 9 را شل رک

 ازجب هنیردد لوس . ردشملبا تداهش تبرش شوت هدنسلکرا

 3 ۱ و 6 كمف ام اشا مسر مظعاردص . . یدبا ردام رب

 2 رات ان هننافو ی « متسر کن هنامز یارعش ندنشیدلوا نادرق

 ك رد رام اود

 ید یر و د تابه یاول ا بیر اع یو

 2 تاود ریمض ریکیاح ی رده وا یا توش یالعا

 ید ریپ ی ۳ رکص . یدشمامهلوا قفوم کوب اشاب ناماس مداخ

0۳ 



 زا ۰ باب یحچ وا

 یرادمکح هم نده دلاف ىلعوا ر كالن 2 شا نود وه ۱

 2 ۰ ۰ ۰ و ۱
 یه اتش 1 و ۱ a تک e و دناسدرف |

 ناقتسا اغوا لارف شوناب بولیروس ls قوس هرافر

 اب کار هک فک هعفد یتادافا ولهح# یواص كالا ۰

 .یغاحوا یماناب كلبدم-ش هرزوا كلر و یفللارق رام هدکدوب
 .هرناحوا هلسهدلاوو هجو قاحنس ر ندشالو لدرا نالوا

 کلاغ ه ی عو ط ندعوط یهاکتخ نيدو كرەل دنا ریو

 بصن [7] رادزردو یضاقو لاو و قاطاو دق هرتفد هاهات

 ماا یت كناتسراح مرکس ندنآ (هیم) یدلف ال
 .هدهسیآ نشملیا تبشت هتیدادتتسا اررکم دنانیدرفو شا

 یونس * ردشلوا روح ههطاصم یامدتنا هلا د فک اب لا

 . ید ندناررقم "هل یسمر و وکر و لو كس زونوا

ALS ۱ ۱و هاش ردام کلم تار  
 دلرازکترو ندف رط رکید و كهاشن واه یاخ لوغم ندفرط

 .نامتسا ندهینس تفالخ ماقم هلغلوا روضح ى ہدنتل | یاتسض

 بو وا بدار اود كور هدرجحارح هنرزوا كنو .یدلیا

 مانعا هن راوص YS لتعم اشا ناماس مداخ کک رص

 . (۹2۱) ید
 ,شمامهدوس یناقع هدنسسن ینمسو نس هلاراشم یاشا

 ردك نا هعاق رادزد ۳ 3



 هدسن وت . یدیا رونلو هرزوا یاد برح عیطلاب هلبرایق

 و نالوا و رب رس سلاح هلا ns ی ردارب ترد

 ا e داد یشادن رو e فقرو e نسح

 رات نسح e یو و لوا و

 ا هعو دادرتسا یبنوت رللومناساندنکیدلبا دادمتسا ندناک
 وفروق یمهنس ۹٩۵۳ ۰ یدرلشعا راما ندفیس ةرطنق یعالسا

 ۱۳۳ رب 2 مرومر ید ىە هو و ارام

 . ردکوب لا ك سه ەر ح علاقو ه رام وشا . ردشل وعوفو

 هنسناداجتم مزعكسورابراب ایروط ایردنا رومشمیاریمآ كيدنو
 ۳ ور یتاونع یلهاح زکد قا هرکص ندنآ و شمامهابط
 4 ۱ام یاشاب دخل هوا روس کا كر هنقفر تدالاح

 ۱۳ دن ا ناک - ردیرادمان كا كتنرپادوق رام
 هلع.غ ه E هلس هدنخوخیش یاهنم ب وشاغوا هل رلاع وع

 1 جواب كا ایروط اردنا و شمرتسوک ته و مزع كحهر و

 ا aa کی رلکب یر اشا ىلع ج اف و اشا هلا ہد اشا

 راقج ند رالا اه د ف ىللا قرف را هک ۳ 1 قا

 1 ی



 .تلصاوم هنهاکشد داد بولا تدالح ا هح و یول ۱

 ۔ یدلیا تعاطا باب حیف هرصع نارا ید ار
 كا كنه رکسع تاکرح هدنررظن هطقف برح نف رفس و3

 . رددودعم ندنر کوس

 روما كب هبفارع هلسخ 4: تاقا هدداد_ةل ردق 1 تڈ

 رغ ناباتس ناطاسم هرکس ن و ی رادا
 نت نوا دعو عفد یسامهط هاش نکیز رک ها -

 هدعل و شلوا ا یا تو اهم هدن اف رط نوا

 . ردردان ك ارزو شا برقت هنیراهاشداب ردق

 نوح )٩426( هرم هیات ملت ولرم ی
 هم هنس ٩٤۰ اشاب نیدلاررخ سورایراب روهشم کب ر اکپ

 هدماکنه وا اید وا بص ابرد نادوبقبواک هلو اتسا را

 ندنراقدلوا راقرک هلاظم عاونا مالسا لها نالاق دا
 اقروا ییملسم نمولظم ندنرایق ایناسا هلاراسشم یاشاآ

e 



 ودبس تکیدلروک نانو ما نا هع . رارودا

 قر هاو هشاب ندشاد یتالابا انوالقساو اریتسا نواهیودرا

 ان یر هوارد ندنهاکشس چاغ هلا مانع لام ولتلک

 د و قترا و (۳ ) ردشملبا تدوع هل رقم لاکو

 ۰ . ردشعلوا هطاصم هلغلوا دراو یرلبحابا بولبربق ینورت

 ۱۳ -اهاش-9۶۲(۰ - ۹۶۰ ) یولامش فرم یقارع

 ۱۳۳ ر تسامهط هاش لغوا هدتافو
 ا سیا نده تفل یارظ ی را
 ۱ ناجا ا بوم ناف رط اشو هتهازد مح هاش فرش

 هو راشعا تلاخد هبیاطلس هاکرد ید ناخ همالوا یه اح

 لدادفب ید ناخ ردقفلاوذ نالوایسلاو دادب كيسامهط هاش
Eهال ناب د  E eS 
 ك ..ردعلوا مقاو هبراح فای یا

 سیاتو تکرح ندلوبناتسا کلرک سعرس اشاب میهاربا مظعا
etیتلاا ناو نوسو ناد و ریه دن و نا ر رم  

 .یدلبا لالحا یاول بصن هدزرت كرهلبا رخست و حق ونرسزا
 نالیکر ابدع ار هدز ربت كرهشش یخد نواه کو نەق را

 3 زاسنو مان ندمح هاش , یدنل | تعس ندنراناخ ناورشو

 ع قارع ندہح یا ع نواه یودرا ندنکیدعا روهط



ASAتن هنر ی  

 ۷ ۱ 1 پاپ یک وا 1

 كناتسراخ رفطم شل ۰ یدادا ناو نفت وا ی ٩

 O را تالبا لساد هسرهش ندو نالوا یتم کلا

 هبح ون هلارف شوناب یلعوا یاب لدرا ندشاطس «اکرا مادس

 . یدلدا تدوع قرهلروبپ

 باک لراش رومشم یروطارعا اسالآ و لارف ناسا 8

 لوتقم لارق و یدا كلام هجان ارتسوا .دنا--درف یر

 هیاعدا ینفللارق ناتسراح هلیسح قلوا یداماد كولا کا

 هسنارف نالوا بولخم هناک لراش هدربو یدبا شملبا تب
 ناماس ناطلس ندنسهدلاوو نداوسنارف یر رومشم لا

 ae رادتفا دناب رارہش . یدا شق لهما دادمتسا هناخ]

 هاو ندنرهش ندوب بودا رفس هاتسراح رام یمه :

 یدلیا ترشابم ههرصاح یهروکذم ٌةدلبو تلوص هنیرزو ۱

 هدکمربتکی راپوط هرصاحم كوس مظعا ریزو قحا )۹۳۹ )

 راموخ ردف هتفه جاوا ندنعب دل وا E ا روص 0

 . یدلر و رارف هتعحر حق الاب E ندراشیوروو

 یلارق شوا هدندو بویمروط تحار دنانسدرف نکل ۱

 بک سه نوش كس زویکیا یسهنس ٩۳۸ یدلکد یلاخ ندرت

 یدالا تعنع یرضوط هنراورجا هجم نواه یودرا نال 1 ۱
 هدنسهرام نادیمرو قلوب یتسودرا لوس تشهد ا

 هنسو صاحم هعلق هدرفسو ندنشدلوا كمرو ینسحطوا كنیو
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oهرن اع تلود خرات هکلذف و  

 1 ۱ 7 قآ و كم رب :ک هلوصح یعالسا داحشا . ردبا ات

 تا نده ها 0 E A قل آ ۱ هو راد هیهالاسآ

 ys رومسم همان تقم یللسز . ردددقعل وا

 7 نا هود ھار مان 5 EGE هد الص و تلف و

 ۱ 3 : ردبلا وحا روصم | تان يا وش ندنسهس ن

 ۱ 9 اع یدا شخوا یسههاس +¥ یدشعا نت یقوح نم

 هر 8 یامز رولوا دود# ی ظ د تسمشهد مصعیدارصع سمش

 ۳م ناطاسنا ناخ ناملس ناطاس ینوناف تنطلس
 لوا ناخ

AVE - ٩۲( ۷ 

 رایدروس سولج هدنشاب عمدی ی ناملس ناطلس

 عقد یساوعد لالقتسا كنلارغ درناح یسلاو ماش هنس وا

 سرا )٩۲۷( یحتف كدارغلب هنس یو یدنلوا نیکستو
 3 ودریمهنس ٩۲۸ یدللا راضحاو رشد یتسهمیس> تاحوتف

 ِ . یدنلف رخت ندللا رلهبلاوش یسهرزج

 هط وا صاخ كردیدبا دعاقت اشابیریپ مظعا ریزو هد ۹

 . . یدلوا مظعا ردص هعدق لوصا فالخ اغا مهاربا یاب

 . یقویاه رفس ناتسراحم یسهنس ٩۳۲ = . یرفم مرات رای

 جسو الیتسا یرلهدلب كسواو نیداراو بولوا عقاو

 .یرالارقو ریمدنو رهف یسودرا راح هدنسهرومشم هب رام



 سوبر راک ر ین اه ام ی
 كعاحتف راملفا ن» روقغم او .یدراردنا قلوشت هنت

 كعا ل وغشم هلسهرزح زسرخر کوم 2 و را

 هقشا ندنرقس تا را ندب و ا ركن

Ê ۱یدرارروی هللاقم هل اوج «ردقوب مرقس  . 

 هدنراتمس تاقوت یش رب هدنمان لالج هدنرلتنطاس رخاوا

 هدایز نیم ی ركب هتشاب بودا و رخ هلسا وعد كلردهم |

 ی رلت رضح ءاشدا هدننمص هس رح تاکرادت یسهنس ۰

 یراردب امدقم بورومس ترک اس ه هن ردا ندلوساتسا ۲
 التم هدنرالوصو هنوک شارغوا یراقدشارغوا هللا موحح

 (هیلعهلل 4 ر) ,راید روس اه راد لاح را ندنتلعه ريش یراق دلوا ۱

 ردناخ لس ناطاس یمدا كوسب كا كندم ديا تلود و

 ا و :عاشو وکشوخو بیهمو حیحش "
 ادق یئیش یه هسروغا قلود تمالس . یدیا راعش تدالح "

 ههاشداب رب بند » نکردبا رظن هلام ٌهطبرخ نوکر . ردشعا ق
 .هحرد كنکلر کناهج یسعد « شاکد عساو ردق ت 6

 هلوا زو « ردقوب هراح هنسلوا كبيقر» .ردیا تابا یس

 اا هچنو كنه نوو ل ترش هی 6



  E 7و  SRE > 1 1 ۲ ۳ود 9

 لد ۸ و غاضوا زستسانم یک نواه روصتم

 ۱ . ردشفلوا مادعا اهاصقو " ةساس

 ۱ لود یتسه رادا كرصم ی رات ر تح ناخ ملس ناطلم

 رلح قیاس ندهسک ارج یاما یللاو هرکبص ندقدیوق
 زدهسک ارج هم ید یشالو هبروسو کی ی ربح یسلاو

۱ 

 اوا یسەنس ٩۲۳ كرەدا شضیوفق هیلا غ دربااج 4

 هدن رالوصو هسراوح هنغ .ردشعا ۱29 ام ههبنططسق ۳

 "لاک نبا یرکسعیضاق یلوطاناو یت كناشاب سنو مظعا رزو

 3 . ردشلوا عفاو یرهظم ههر وشم تاقا
 4بظع داوف نالوا لصاح ندرصم حیف هج هلع ت تلود

 ۳ هدرصم كناخ ملس ناطاس . ردیاسحی هساسوهکنام

 * راحاتفم كنیمرتحم نیمرح هم ی

 4 ورتدنسهتفه یت كبلح بودا مدقت و لاتسرا

 . شدلوا لئان لعفلا هنناونع « نمرطا مداخ» ناق داي

 ۲ لکوتم هسابع یاقلخ 8 لک هدکلرب هدنرلتدوع هلوناتسا

 ندنآ بود عا رفو كرت هن رلود ک یهیمالسا تفالخ هللا ىلع

 جد یهیمالسا یارک تفالخ هر اع یامظع تطاس و

 3 نر یاصا هدنناوا تماقا هدرصم هو . یدلبا عم

 نا م الس فرط نادوف نیدلاربخ سورابراب لرازح

 . یدلا تدوعو تعاطا

 .یابوفص تلود - ۰ )٩۲۹( میام میس مناط لاکر ا
 3 مرا



 هدنهاکهمخ 9 دل رکو هدیاح رک : یدابا لوک ۱

 راک نوبلم ر نکلاقرهلوا دقن تولو لاوماو ریاخذ ولت
 کوم قرهلوا حتف هشاب ندشاب روسو < ردشمک هلا فوت
 كتبرفس رصم .ردشملا تماقا هدماش ردف هام ترد یهاشدا

 ندنکلاهم كنه رطلوحاشا ندلاماسح ندارزو هدننارک ۱4

 مادعا ناه هلکعا تراسح هلثم ندننالکشم كنرفس رصم |

 هم اضم یلاعت هفطلب هس :اع شوح و ید وام طه هاشم در ۱

 مان هبنادنر هدننرق هرهاق .یدرک ههبرصم دودح ا
 هعوفو ه رام ییئاقر هلا یاماموط باخ كنروغ ناطاس هدلح

 ردامو عیحش یسودرا سکس ٩۲۲(. هحایذ ۲۹) ردشط

 شت | ندنفیدلوا كلام ه برات ةحيلسا هدهسیا بک د
 یرعوط هایلع رصم هلا هلماک تد ولغمو رای دمهن امط هناسنامع

 یراسادف ولع جاقرب هدهرام و . . اب دل وا ناز رکو ناشیر

 نانس مداخ مظعا رزو هلن ملس ن نالعاس هدسد ن واه غا وا

 یراکب سنو یسلاو بانعو دوم یبعوا ناضمرو یاش

 ریزو یرلترضح نادردق هاشدابو یدراشعا اضف مت تشک

 7 اما قدلا یرصم» قرهلوا رات ندنعاسض كمظعا ۱

 سا ناتو ین نا الا هریدنک یرصنبو ۱
 . یدشمروس ۱

 نیم هدهسیدشلاح هفمراتروق یرصم رده یه یاسناموط ۱

 یا دختساهدنکلیلاو رمصم .یدلوارو هتاخد تقاع بوس 8



r 

 اد دهع و کز هدننامز ناخ دم

 ۱ يا ید تلس هب وادع ۰ یدشلوا عئاو ید هلئاتم

OTیدیا قم ج هب ردقلاوذناذلوب . as  

 4 ع و ملخادم یر و ۳ E AAR نیس زا

 4 وب یدشلا E شملبا بلط ندساخ

 کلروک کرادن برام بولجا یسهرا كتلود ییا, هسرزوا

 یتکنربغو ققتم كلععاسا هاش یروع ناطلس ۳ . یدالشاب

 ۱ . یدبا مهتم وا
 دح رصم اتطابو ی رفسمخ اظ هدنائاوا یسهنس ۷۳

 هلرکسع ردق كس قرف اشا نانس مداخ مظعا رزو نوجا

 ید نواه کوم ندهقرا ی دی رفرط یکیراید

 ت راقح ندنف رط رالرصم هدهار یاننا . یدشعا و

 یاول لاحرد هلنلوا قالم هنوباه یودرا هیناغع یارفس نروک
 روج هسفرط بونح ن کیا هحوتم هفرش یزو كساعع

 ِ ۰ یدلدا برح نالعا هرصم كلم

 . ردشلوب عوقو دل مان قیاد حرم هدننرق باح ه رام كلا

 اکو رامراتو تولغم ادعا تعح هدقرط تعاس ییارپ

 ا هدنرارف یانما یروغ ناطلس نالوا واج ا
 كب یربخ یسلاو باح ندهنک ارج قرەلوا رارقلاراد مزاع



 یاباکش دل رکسع ەدە | كعا ندنشاشا قم فسا ۱

 كلاما هدندوع یاننا .رلیدرو رارفهدوعهمور رابد هنرزوا ۱
 رادمان رماقرهنلوابرت یرلتازاح و تافاکم هروکهسراقاقحتسا |

 . یریرادرتفدو افا دم یلقس روخاربمو كب یلعیلغواراوسمش
 یطصمندارزو هلبتمهت كرن یرکسعو فیطلت رهظم ىلج

 مظعا رزوو لوتقم اشاب دما لغوا نک هقودو لوزعم شا

 نالوایامرهقكنارب دلاح مو هلیلاصا كناشاب دمحا هداز كسره |
 زاخو .یداوا لوصوم هالاو دم لوا ات 6
 . ردعمرت یلافاو تلود تلع

 رداد -- ۰۹۲۱ ) یرتسل گن هارد كلا ٩
 ییکاد N | رح داوام هلا هلا هرن امع نط الاس یرالغوا

 مداخ مظعارزو هدندوع ندنارا ۰ یدرلشلوا یعاحوا داسفرب |

 ا كب ىلع ىلغوا روت ندردقلاوذ لآ هلا اشا نانس ۲

 نالوای راتكلع ورا دږد وس ًامطف یتغاح وا هردقلاوذ قر# وا ]
 . رایدایا حتف ین نعاس شعر

 یسلاها ناتسدرک-. (۹۲۱-4۲۳) یر كنا ررک ق
 نالوم ااا دخ لقب ىلا و لام هلیعامسا هاش ۱
 یرشمش ترض كشر كررلدا روما یک سل

 كد ناتسدرک روشکه دنسهباس یریدن نسح كنسرکید وآ

 . یدنلوا البتساو حتف قرلیشارغوا قوچ
 هد روسو هدرمعم - ۰ ٩۲۲ - ٩۲۳ ) یرقم هم

۱ e - 



 هسامع تلود خیرات هکل ذز ۵۰

 ۳ ن هسغورا هدزکجنآ رک ۱ نوسلک هلع رلدم كن
 ۳ ردرلشم رک هتعاطا هم ر هلا ینو اھ رومشم ںاتع «هردک

 ۱۳ برف رطا ناهفخا لاا هاش هدماکش لوا
 ۳ باوع ءراهمان نالبزاب لکد كلک وثراق هواه یودرا

 ۳ 4 ols ۹ و ۲ و

 درناخ ملس فرط نوجا ی هب رح نادسم ندنددمر و

  Ll a Oا ۳

 E E E مر .یدا راو ی كم زو

 د هدلاح ییدلوا نویز هلَساغ نده رفس قاشمو ندقلجا

 ی یراوسیهرز e معم ی یسهفاک ناهوات اوتو هدنر ماجا

 5  يدرورو ناححر لوس هر هرات ةحلسا نکل یدیا

 ٩۳۰( .sss بحر ۲ ) یدلوا دد كب هرات

 نسح یبرلکب کیا مورو ناشیر و روسکم زم انج لوص لوا
 3 وطانا هدزمجانح غاص طقف رایدلوا دیش یساصا یتیعمو اشاب

 كهاش هلکمتلشبا هدننامز یرلپوط اشاب نانس مداخ یب راک

 لوتقم ناخد ىلغوا ىلجاتسوا نالوا یرکسعرم رادمان كا

 ر ط رب ولنامع ت٫رةظم قرەلوا 1 روهقم یسهفرفق و

 . هاب هدهسیا یدراتروق یا هللا جوک لیعامما هاش . یدلاق

 ۳ رو ید لوا طض یتازخو یعرحو یهاکهمخ

 . یدصقم كناخ ملس ناطلس ۰یداوا لخادهزربتروصنم بکوم
 فاو بقعت یهاش ا ا قرهالشف هدغاب هرق هنس لوا



 ء ٩ 1 باب ی 0

 القا رل یر نالطل
 کرابدلوا راتفرک هیاضق ربشمش یخد "یسکیا هدهسرابدابا مو
 .ردششارب مظع ریثاتو فسا هدیناخ ماس بلق هروکذم عب ۱

 صد روا مملام ر ا ۰ )4- ۳ هم مارا و

 یاس رم اتش ب رس نارا م ب واح كیاخ ملس ناطلس

 . ودرا بویلیا تعع یاب كيرح هدنلئاوا ٩۲۰ نواه کا

 هرفس هدهرصیفو هبوقو یزاغ دیسو ریس نالوا ی رالزنم ۱

 یدلوا لصاو هساوس «البوط هالبوط یرکنع نالوا روم
 هناتسدرک هوا ءاس هدیزک كم رو كرها هملقوب هدارواو ۱

 ی راد ا لععایما هاش یدنلورلبا یرغ ۱ ۱

 1 رنک اوا هری ی ۲۷ ی یک و وا 3 1

 هدناحرت 4 لاد ۳ تلرح س

 ۳ 2 e هنو اه ر یر+قم یراردو ا

 1 وک هلا نمشد نوس ود ۳ ا راف ورک رازو

4 



 ESI اه

 ع بحو لکوتمو دهازو داع روفغم رابرمش

 .N یدا ترس كلم تاذ ر تبالو

 هدن راتنعا- سس دهع .ردراو یاربمو تاریخ راسو یراق رم

 دوم وتر همضع “هلزلز نالو ترهش ود «یرغص تماف»

 lu راردارب هدنرّتنطاس تاد . )»۰ | ۲۵)

 1 ۸ ىد و لود لاا E تله

 یہ چ ھو و و وس

 1 ثااث باب
 ۲۷ رد هنسولح كئاا دع ناطاس ندنسولح كلوا میلس ناطلس ]

(۹1۸ - ۱۰۰۳) 3 

 1 یبات ناخ

( ۹۱۸ — ۹۲۹) 

 2 سولج هرکسع یراترضح ناخ ملس ناطاس
 ِ E هلکب قاحنسر طقف رابدلوا روبحهنساطعا
 ی لاحرد هدک دلروک یناکرح راغم هادا هدعل زون یاتنا

 ۹ . یدلبا نالعا
 ۱ یراردارب لوس کا كنراترضح ناخ میلس نا



 ندنرمهن وط هلمدا ردق كس نوا قرهشالوط ندنرزوا عرق

e e 9 ۶کک نر ندنآ و  

 ی ا كملس ناطلس .یدال ها

 .رایدتااضراوقیوشت هکنجهلا یلغواو هنقوسرکسع یناخدیز

 بولوامقاوهبراحم هدنبرف ییوکش اغوا A دوج و
 بولیغاط ناه یرکسغ كمياس ناطلس هللا یهاشداب مات تبا

 هفک ار ندناو هیویخآ هلا لسا جوک ید و

 بودا تدوع هلوسناتسا RE الکو .یدلبا رارف هنناح

 تدوعد ردق هیهشلام نوجا سولح هتنطاس تخت یدمحا نا
 ناطش دحا ناطاس بونلوا یخار واقاتوا طقف ید 9
 ناطلس هد رف EE هلو یدمهدوک شیار هدنساغ وغ لو

 هملاراشم ناطاس كرهد ردقو یرا تّطلس هقش نو

 هان راظتنا تطل هدومو رابدردنوک هما شود نیو

 روح کعود هر ورک دما نالوا شک ردق هب هلا

 دمحنم یتحو هللا عیرسریس ندعرق ناخ لس ناطاسو یدل /

 ردو یدروس تلصاوم هلوسناتسا كرهکندنرزوا هنوط نال 1

 بولبروس سالحا هتنطلس تح و توعد ندنف رط یراره ۷)

 اش یرلترضح ناخ دیزباب ناطلس . یداوا رهظم هاعد را
 لاحرا هدنسانا یرلتع نع ههفوتعد نوجا كمر یار

 (هلعهلاهمحر ) . ردشمروس اه ر



 ۱ هام تلود 9 ءکلذف 3

 ۳ بت ولوا ۳9 هاش و د.هش اشا ىلع دات هده راع

 E هاشوبشا .رابداربا نیفرط قرهنوا یللب بولغمو

 د وقر وق E ئدیا راو ۱ كو جوا

 2 هس وق ۳ e هلا املع 0 ندنایرا

 ۳ و هک ی 1 وا
 1 !داربهداعلاقوف یدیا زواجتم ینشای قرق هدنیحلوا هک یاس
 . ىدا یسلاو نوز رط قرهلوا تدالح ةراشت 1۳1

 E للع هکدلورلیا یرلش رشنس كناخ دیزباب ناطلس

 ا ندفرط کید بوترآ یوو تش
 ۳ رک ندنوک یاممصتو تراش یو هنس تنطاس

 ندناکدازمشهس ادیت هاشدابتل ودیاقدصا 9 تعصد

  میط 7 دادحا ناطلسو هدکعا هصو قد طاس عارف هرب

 ناخ ماس ناطاس . رایدبا هدکمشا تیم ینا ا

 Si كنوزرط هشدبشاا یاعوقوو یراترضح

 ندننیدنل وادر یماعدتساو یدلبا تلطیصنمرب ندلامور هلفحم

 روم ههفک نالوا یهاکلاا كناملس ناطاس یارامکم مودخ



 1 رنشا وا عفاو راهب رام هناز رنو

 كنسح نوژوا لیعایسا هاش ندنسهلالتس یسدرا ندلاو

 هر ندنافو كال وط نسح هه قلوا یعوا د
3 

 ندنس ردامدح هنمات حس ی دلوا ثراوندن رارد و ید.ش ل

 ا ف و من شو بودا ه والع یاونع جا ات نال

 رشا هنارا نوت ی یش تهدم ینددل وا كلاس و رد

 همیش هورک ندنکیدلبا رفت هلیناونع «همیش ءاش» ربارب هلک
 دز یتیم قرهنالیوط هنشاب هل ران لوب هدلوطاا 8

 ندک دا نردف رف وت هح هل و لع امسا AY ردراشعا هب وقت ۱

 ندنتلآ لایتاداسف نکآ .ردشمشود هت رلایاخ كم حتف یو ر زا
 صولخ اعاد هنیراترضح ناخ دزاب ناطاس هرزوا كعور ۱

 . یدرلیا یسهلءهاعم ردو ررتسوک تو هو

 یربندنرلجما بولاغوج همیشلها هدنراقاحنس هکتو دیح
E ۱تواقش راهظا هلیما ( بوق ناطیش هدرلخرات مز ) یلوق  

 مظعارزو هللا دما ناطلس هدازهش ندنکدلبا تعم رثکتو

 .یحدهلبا هب رصم هسک ارح كولم قرهنل وا حف رل هلکسا ن غا

 .حسیش ندعس ځاشم EY ور كن وهص لماع“ ۳(

 هدافتسالاب ندتنطلس عازت نالوا مقاو هدننایم یدافحاو دال

 لاما ترا ویو عضو هدزب ربت هاب | علاط "یروایو لااا ۷ اک

 کمر و )بش لمان « رس 0 « تورا راحات ندهخو

 بورو یموس كنلروعت هتدنک وشراق ههبنس تنطلس هر



 یراق 2 IY جرات هکلذف 33

 31 كب 7 كس ررات د صح اف .ردرلشل وا لوتقم ی اعت

 : اوود گل ز و یمایس یکفا

 ناخ دم ناطاسنیا ییاث ناخ دی زاب ناطاس دهع

)٩۹۱۸- ۸۸۰ ( 

 ام 3 هداز مش كوس ۰ (۸۸۹) یردب ر امه یر لم

 ظعار زوردقهس راه مشت هتخاب ندنشدنلو یسلاو هیسامآ دی زا

 رول و عویش هدتنیب یکسع ندنفیدلوا ردم نادنچ هده سیا

 بومهنلوا افطا هلیلتق یدنکو یدالراب یعاحوا تواقشلاحرد
 هاماعم ق رهلبدابق رازایو وشراح و تراغ و قارحا رلهلحم ضم

 ۴ فو ا هدنواه فا رشت . یدلدا لیطعت

 . رایدتآ تداع یششح هدسولح سه هدعب یر

 هعقو ون هرکس دا و را عابر ول یر

 ۱ . رول هلساص

 هدنناذدح یرلترضح یو دب ز اناعاس 3 رس ری علاقو

 ۱ ا تدا رب بغار هتازعو تحار و بفتح ندا خو هک

 ( یراودنک همی هب رلکو قلود گم ندنشدلوا دام شورد

 ۳ ر زوتوا . یدرارروس حیجرت یتموادم هتاءاطو تادابع
 4 9 بولوا هب رح همهم عیاقو هدنراتنطلس دهع نرو

  هرلولکیدن و هدهرومو شلدا رفس هنرزوا ناتسرام و نادش

۰ 
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 هنکلسلاو هروم ندرادص ب۱ کم الات! 1

 یامفنود یسهنس ۸۸۶ اشا دا هلدک ندبا تیرومآم لیو#
 نا ال اتا .یدلا 0 ی رش ۳۰ هاب | دو ۲

 ا الا lL is كناساب دما ر ۱
 .ردششارب

 عاف - -(ههج لوا عسد )٤ فاعما كرت رم عاف ر
 نالیدبا رومام هحتف سودر هدنراتطلس رخاوا كنس راتر صح

 روسو مو شا تدوع اسوام شا
 ردقلاوذ هننايم هبنامعتلود هلا هسک ارج كولم نالوانارمکع

 یشان ندنسهلئسم یرالو وص كنم رخ نمرحو یرالع وا ۱

 یدهمرت تا 4

 بوروک یرادت رفس هبه وج تهج یرلترضح اف
 .رلیدروس اه رادلامرا هدنرالوصو ههزوکک ها رانو اه کوم

1 

E: 
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 .ردراشء ازققح یتاونعیزاغلاو حتفلاوباهلاراشم رایرهش ۱

 هلا تاحوتف ی ینهمنامع تالاع یس ۹س رھ كس رلتناعاس دب منا

 ۳ یر دنک .. ردندمطاعا نلک ردا یرلترضح غا یخو

 الم یراهحاوخ هلا ورسح م یرلدتفم ادا شا هناسل

 دوم ندنسارزو یا ناسا تاسف ی رص یاروک

 هردقتس هدننامز یناخ اشاب دما کو داد یدنک اقا 1



Eاو 1  

 ۳ ۳ هام تلود خبرات ا ۲

 ۳۰ ا مراب < رف ك N یمن ع رق

 را : فلاوط هدننامز ناخ نیکنح هنس هل اش "یلاوح ثكهايس

 ها مالسا هرخ لب هرو ص فلاوطوشمشا رب هله ر ط السا

 هک ی EAN و ففعط هنسراتم لمة ۵ یرشم

۴ 
 ۳۰ 2 یک بوکنو هفک 5 فاذا قرەلو تص ر و راز ونح

 ۱ . یدرلشعا طض ی رلعفوم

 دق زوبجوا اشا دما دک م ظعا رزو هدنحرات ۸۰

 E یترله-ءاف بوکلم و بد هفک بولوا وام هلا ی

 ىدا جارخاو درط ندروشک لوا یرازبونج هلبا ریخیست و

 4 ۰ وا دوجوم قافو قاقش هدنسهرا یکولم نادناخ مرف

 ع صح ضرع ر ههشس ع کا شا و تملع < رف

 نان آ ر ایلنا عدا لوف كاا

 1 حس اولو یارک یلکنم ندنراهدازناغ مرق هدننایم ارسا
 صرع نالوا دراو . یدا هدقعلوا راهظا هال تامارتحا

 ره نوا بصل اب عرف هالا قرط ىلع هنرزوا رم

 -ندنو و یدنلف مانعا هنهاکتم وکح هاب |هص وصخ تراش سعد

 ۳ ی درک هنسهرص یمهزاتع تلایار كنهنس تّطلس یغاناخ مرق

 . هترزوآ نادغ یسهتس ۸۸۱ س یرقم میاره

 الو هدن و اه تعم ی قالفاو ییاخ عرق بولوا نواه

 کد لدا زارفا هصح ید هنه اح قالفا ندغانغ نا

 ۱ . شما یرلیروس روناج یسیزنک |



 بولت | ورلبا ك هلا نا اک وتلو و روغ اشا ا
 (AAA) راد دلوا تداهش لزمرس لصاو قععم هل ابو یس 5

 درومازیراودرا نق رط نالوا کس نک تیر 6

 هداروا هتشيا . رایدشل وشراق هدلحم نالسند لب قاتوا هد ۱

 مقاو یرب ندنربراسح كوب كا كنهنامع تلود یو
 یسلاوهبسامایمانادنام وف حانح عاص هدن واه یودرا .ر ۱

 نامرق یتانادناموق حانح لوصو هدنزاب ناطلس هدازش ۳ ۱

 دبا شملوا عیدوت هافعصم ناطلس هدازهش نانلو یسیلاو ۱

 ا هدناروت و نارا و یدالوا یکیا ید نسح نوژوآ
 یدیا 9 هلا ی رکسع یوق و جد شما تیرفظم یاد :

 لوتقم لنز ندنرالغوا تكنسح نوزوا هدهرام نالوا عقاو ۱

 بولوا لوذحم و ناشیرب هليا هلماک تعزه ید ی 8

 . یدلوا لقتنم هنفرصت تسد كرلیلنایع یهاکهمخ هاب

 یک ییلدرف یندانف یناوف كج نورو ا رفظف وشا 1

 ره کد اوج رد شملوا سدس ET اعطق كنغاحوا نام رق

 تافو هدنرلفرط هبردقلاوذ بولوا وام قترا كب 8

 كنا و١ تناقلصم ناطلتس , مدا ورش سا نام کی دی ۱

 ندارزووكجناطلس هدازش رکید نالوا بصن هنر, هدننافو

 الماک یدالب نامرق هاب راتمه كناشاب دمحا كدک و اشاب قا
 .ردشمنلبق لاکرب شیاسا و ماظتناو لاخدا ه هبنانعتعاطا رک



 ۳ ش ۱ هام تلود ا ۶۰

 ۳ ۳۱ لعوا نامرف ی یر د س تنم اد

 كب قاحسا نالوا ینداوو یدالوا بکا بودیا تفو كب
 ۷ ردم كس راترضح یان دام 1 هلغلوا دلوتم ندهراح

 ۱ دما ا یرلکوس كلا هکیدالوا قلا رکید ناک هدوج وندنرل

 ۱ برا ها كس رات رمضح ماف كرەىلبا 0 هنملع كب قحسا یک

 د | رم نکل .یدشملبا سولح هنماقم یردار كب دما رب

 نالعاهنب هلیساضتقا تنیط ءوس نالوا لماشو ماع هننادناخ كب
 ۱ 8 یتسهدلب هر وف هلو وس گه هسرزوا بودا تموصخ

 3 هدهراش ناک هعوفو هلا اشا دوم مظعا رزوو حس و

 ۱ رلرا صحو  هعاق عفاو هدنامد ر دالاب قرهنلوا ردن كب دما

1 
 یدنلآ هاللشسا د رر رر

 ْ :ءاموا ا 7و ی ماگ یب مطا را سم برمی

 1 > نوزوا لح یردارو كی دما رپ - . یساقطا ایم

 احر قلا ی راماقتنا ندهبلع تل ود كرد اتا
NSلر  

 اردنا ضارقا راحود یموکح یل وق هرق بولوا ندنسهقئاط
 < ر هحسلتوف هدزبربت كرهیلبا التسا یناربا نمز نوشو
 8 كلر وع هک وشراق ههلع تلودو شمروف یساسا

 ۳۱ تح ینرالغوا نامرق هرکوب .. یدبا شمالشاب کمر و

 ئ راترضح مناف ندنکیدلبا زواج یهیناع دودح قرهلآ هنس

۳ 

 3 ۰ e 8 دنمس هجو یرغفوط هفرش باح ید



 داعباو درط بوم راراجم ب ها رقم زرا توت اپ
 :یدئلوا دادرتسا "لماک تاباو

 ےس یي E ,یار ا یف تیپ

 سر نیو اا و را و
 . ردعم وا حتف هدحمرات وا

 ۸۸۸ ی o یرارفس هنسو .  یم ا ۳

 ا نوا ] رگ و سد ا ا هدنشرات

 اراد ا ا
 هدقلد ود را و ندقع راقح هتف هدهروم ار هلتهج یادم وا

 ر هقس ندددشل یاغطو ی دكرهدا كم رحم یب ردنا

 زیحمآ یهبنامع لحاوس هل س هبرحم وق طقف بویمهاب ىش
 دشت هبهناعا هسرالغوا نامرق نالوا مران شدو برخو

 ندرلولکدنو مهو افطا ی مه هلع تلود لباقم کوب ید

 یتاکورتم هلا ناف رک و دوق

 السا هد نغاحنس كسه هدهرص واو ( رار هلا هردوقشا)

 هحع نالوا رواحتم هکیدنوو یتالاا كیدنو هلا هلیسووو

 نسح ید ی رالحاس یدنک ككرهبلبا زواحت لامایتاءالو راه ۱
 شلهدز هب یل ندیلخ یرلواکیدنو ندنغیدلوا قفوم ه ه هظفاحم ١

 ا رجا ری هجا یایدتسا هدنووص یا كوا
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 ۳ هسامع تلود رات ةكلذف ۳۸

 ودشمابا نت NIU هبا یمظعا رزو یراترضح حاف

 5 وزو لنوو نا نالوا یرادمکح ناربا قحا . )۸1٤6(

 ۱۳۳ تارا یداماد تن روطارعا نوار رط متلب نت
 ۳ سهدلاو یخو شمتسا كءا احر ندنرلت مضح مافو هلخحادم

 ی ف نوز رط هدهسیا رک ده در یوتاخ اراس

 1 . یدشمامهد لیوحم یوتاه تس 3

 وک .- (۸0۳) یغارفا رام هرات تلا ا كقرمثا

 4 ءدالزبا نکا شعا لو یه زج هدیناخ دریای رصع قالافا

 9 :هدوووو هل وفارد تاو شمکت ها را راح هسرزوا قع زه

 ۳ تسدرد یتوروم كلم ناطش هرف تم دالو لقوا

 هدځګ رات ثخ و نالوا فورعم هلسقل هدودوو لقزاق .یدا

 یب رلک ندو لد عاج هندادما بولوا ندهملط ناقارب مان

  مظعا رزو هلکعا فالنا هلدارفا یتیعم یناشا هزه یجراقج

 هرارف یهدوونوو لقزاق كربوروب هنیرزوا قالفا اشا دوم
 N a لا 6رد و را
 1 . یدلبا اطعا زابتما اب

 3 سس ۸۱۷ -- ۰ ۸۷۰ IAW یر كنود

 ث :اشاد ومت مظعاربزوبولوا عقاو نواه رقس هتیرزوا هنسوپ ۱

 ۲۶ ردشلوا ریساو بولغم وفراوط نافتسا ییارف هنسو هلمتم

 uy وشاب هدنعوقو نواه تدوع هلمم اما كرب صا

 دا

  هد۸۷۰ یدیا ۴ دداوارسا یهنسوب هلبا هیلک ٌءوق سابتام یلغوا
 ر
۳9 



 ۳۷ باب یعغکیا 9

 زم كا لافغا ءدنراسولج یجترب ییراترضح منافو لاکشا
 هده ردا اقاعتم ییحتف كلوساتسا هل ردس یساس ض# اهدو

 ندا: ما بک هدامظع ترازو ماقم هلاراشم" .یدلوا لوتقم 8

 ۲11 یدیا یسیحتدرد درک
 یا ام ترازو تسدلخب هرکس ناک د

 هاشاب دوم کب راکب یبا مور هدعب قردلاق لحتم ردق هنس |

 ْ ردتندا تو وام هوالع ۱ ۱

 یو هیت شم ای ندارم یریس اتر

 بودیا رفت همفدچوا هنیرزوآناتسرص اعا دو ف ا
 هدنلا رلراحم یسهملق دارغلب زکلای .یدلیا حق "الماک کلم |

 . ردشلاق ]

 هلا یهاشداب نت یمن ANY او یر لر

 . جافرب ا زکلا قرن وا السا یهر رح همش 2 هروم ۱

 ۰ یدلفار هرا واکیدن و هلکسا

 ۳ هرق — و یر كرز ر طو ترددس و هرهاما ۱

 هر داما لرلز ونح یو ۰ یدنضشلاف تمول چوا هدنلحا وس 4

 یک تون كراع ك آر
 . یموکح نوزنط كلشادناخ . هرصاق ید ی

 یسیعچوا ۰ اھا ىلع یلغوا یی کا ءاشاب ندلاربخ یسحرب ۲۱] ۱

 یغوا كناشاب مهارا یخد یسمدرد « اشاب مهاربا ییغوا تیاشاب ىلع 1

 .ردرلشلوا ریزو ندکل رکسیضاق ید یدرد كرلن و . رداشاب لیلخ |

OES IT i 



 هام تلود جرات کل ذن ۳ ۳۹

 / ۳ ۳ ۱0 2 قرف ءدن را یی

 ۲ هلوط هدنرزوا رلقازیق هدهحبک رب هلبا هبلاع تمه ناباروک اهد
 ۰ ۰ یدشلربدنبا یریدکج هراب شم هنیزکد اشا مساق نده

 ۱ كنسهرخالایداح ۸۵۷ بودا ماود نوک وایللا هرصاح
 1 ۲ سیم ةملق حت هلا مع موڅ ر TONE ص ید اک :

  هرهش ندنراتمس وه بوطو ود RE ۲۱ aE SA .یدل وا

 __ قرەلوا ناق هعماح ناه یعدق دعم هبقوصاا .یدنا 1 ۳

 ۱ یدنلف اعد هلا یناخ دم مان هدهبطخ و ادا هداروا یزاء هعم وا

 ۱  كرهبلبا تماقا هدلومناتسا ردق نمک رک یرلت رضح حاف
 3 هب هب ولغم تام جاف رب چه . رلیدروم اما یهمزال تامظنت

 5 امشب یوساتسا کن وح E 1 مر ردق هلاراشم

 ۱ نىك ی راسا ضرەت هترالامو نھدم كرلمورو

 ۳ ءزعامز ا رتا و كرهدبا بصن قیرتاب هش رلیدنک

 ٩۳ ینراقوقح ةفاک كرمرو تازابتما قاط رب نالوا یراج ردق
 ۱۳۲ لات یلضاف لاتا هکص ندا . رد نا ا
 .  عیدوت ۱ ناملس ناریدشراق یشاب وص یسهظفاحمو هکب رضخ

 ۲ ههنردا نوجا یرادت ددج رفس ه«نرافرط هنوط قرهئلوا
 4 . ردشلوب عوقو هناهاش فا رشت

 ٠ ردشمامار هشبا هد رصاح یهعفد و ا اوز ەر

 ۱ گالقنا ہیرا رص انس دومم یلەہ نمو یتق ناب لیا
  یهینیطنطسق حتف اشاب لیلخ هداز یلهردنچ مظعا رزو س



 ی ار

 هتناریشب نالوا نيبم هللا یوم ثیدح صوصخا بولوا يلم ۱
 نوشت . یدا شملا دسر نیو یوزرآ ترفظم |

 اهد هسینافع تلود ندیا طبض ینسهعطق یلوطاناو ییا مود ر
 نقع یاس ینلروطاربعا قرش هدننامز ناخ دزاب مرردلیب

 اهد تدمر یروع ٌةعقو نکیا شملیا زارحا راد فاو

 نوح ا هیشطنط-ق حتف یرلت رضح اف .یدشلوا بحوم ی رخت ۱

 یاغور) یتسهعلق نک راو هدننوشراف ترا 8
 ماعاو اشنا هدنوک قرف هاور لعو ها ترد ( یا

 رب وط هد4-ءهطق مسج هده ردا و ات دی یزاغوب قرهدویپ

 تاکرادت لاک | توردتا لامعا یهمضع تاودا هرصاح راسو

 كرمش .شدناش و یهعلق 1۳ هدنلئاوا یرخالامیر ASV ها

 هنسهرصاحم ید ندنفرط ز کو ج یک یاقتنم

 هلیساشن | هنقس 1 زو ترد تمہ داب رایرهش هلک روک موزا

 .یدلا تبذت ا .دضآ هدندنتهح ز کد هدنسادناموف ییغوا هطلاب

 ۰ ی هوس ندامت ود هدهرصاح طرف

 كب ٌارظن هقالسا هک نیطنطسق نالوا مور ةرصای ةتاخ

 كربادت نالک مزال نوا قمراتروق یهعاق ىدا لا ۱

 نکم هحنلوا دیفم یر چیه طقف یدشملیا ثیشت هنسهفا 5

 هنص وصح هعقادم ادیدش بودا ریمعآ یرلهعاق هر یی دلو 5

 . یدنل رضاح

 یل رنروصح هدلاح شدوا ردق كس زو يا ن رصاح



 : .O 19 هام تلود رات هکلدف ۳

 را :طمةف قرهرا روق یه ها لاح جوک. داسوه وتاب .یدا

 . یدراشلوا نادنامع مشمش فلع یاکدازو ناطباض

 . هبهن ردا رفظم هاشداب -.(۸۵9) ملاراشم رابررس لاع را

 ۱۳2 وزت هد ناطلس یس رک كنلغوا ردقلا وذ هدنراتدوع

 هرکس هنس یکیا و (۸۵۳) رایدتیا رانوکود میظع كرد
 ۲ /۸60) رایدلوا نار دلخ مزاع هدنجا نوک کیا بولل هتسخ

 تافو تیفک رد هنن راه رمشت ههنردا كنم راتیضح دمع ناطلس
1 ۳ 

  هدهنور یراه رش شما هدعا قرهنل وا مک نا يا نوا

 ِ لاکیرلت ضح روفغم رابرهش .یدنلوانفد هنن رله ص وصخ هیت

 كناخ دمت ناطلس یلح ی رد ب ولوا یلحتم هلتقفشو لدع

 1 دا ثراو هلبقح و مع تدشو و و س لاک

 السا "یاب قرهلوا یورپ هدنسهبدیدحشو هبسسات تمدحو

 هو ردا كا کا مت ق

 یئاٹ ناخ دار ناطلس نم اینا ناخ دم اطلس ناف دهع

CALE ASR)۱  

 یراترضح ناخدم ناطاس عاف )۸٥۷(. ہنیطنطسق من

 ۱ ًامطق ه هبنیمذطق حتف هدنراقدروس سولج هدنراشاب کیا یعرکی
 1 . ریدر و رارق

 ۲ كنهقرش ملاقاو قتخاب قلی زوي كس كتتلود امور
  كنهبمالسالولم وربندهتوا تف كنهروکذم ةدلبنالو|ىمەک اح
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O باب یک ١ 4 

 هطورظماق یک اع اتدرم ا را هل ملا ٩
 هنوباه باکر یناغوا تردو لوبق یتمباتو حارخ هجا

 یا ست و مو 1 2 .رزوا مالسا نوا
 هلبا یهاتشدا بصن هنیدزوا یافو كرد نکیا شا و

 هلمسههارا نامرف هتخاسو رارف هحشاور كس 0 اورواو

 ناصع یاول یالعا كرەدا طض اک لاو فوروم كلم

 تعم هلا ناجح هقاقا EE یر هک دوم ز ا راس

 نواه رثس ا یءدنس ۸۵۱ یدشملبا ناوارف یتس4.عا

 یرهش ایورف ی راصح ها نالوا یهاکرارف بولوا علاو

 ولردر ندنفدشواص هراعاط كب )کا هدهسدنل وا ريخ

 هنس شب یعرک یتیم هتسهدعاسم كعفاومو یدمهلب ز هک هلا

 .یدمهلوا فرظر سنا كب زدکتا ردق

 ۰ (۸:۲) یممءاځ ترت یی
 داسوه وان نکرمشاغوا هل رس هاب اغ ك ,E یرلترضح

 ga رفط راب رم

 ندنرهنهنوط هلرکسع ولتلک نوجا ماقتنا ذخا ندنمازما هنراو

 يدشسا قوس ردق هیدمش كراراح یدک هات ره

 . ىدا و یسلتوف كا كراودرا

 نه رف فداصت هدنسهرورمو هوم هک رمه هوص وف ۱

 لاتق .(۸6۲) یدلوا ناشیرپو بولغم اک ادعا بولوب عوقو
 راو تافل نيش کس نشا ندنف رط بودا ماود نوک چوا
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 . هدههاهاش تاکر ك ا ندا ی وم .یدشخلبا لاسرا
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 1 یاب بوق ندننآ یسالبسدال یرکک راتخارب

 :روصهدهاعم نانل وا خس9 هدنح وا كاعار صر ىع وطقم رم و

 لوا لباق تاب هدهسیدشآضوا ردقن ره داناوه وقنایو
 "یدلوا لوتقم یغوج كيو یداغاط هفرطرب یربیه كنیرکسء

 حر ٩ ) .یداهدنشا نلوتقم یخد یرازج لادراق

 ۳ راو ( ۸۵۹ ) ۰-۰ :یردتروع ماسینفم كرم هناطتس

 ۱ E نالوا یعدف یدو ناو سولح هتطاس

 1 . رلیدرویب رومأم

Aیوم هبهروم نداشت ار تيل ات تح  

 ۲ اا ترور سودر 4 ۳ وب ماکح نوجا منم

 هی ۳ اخت هم رک مسج راود و.شاو یدا راشمکحدرس

 me 0 ك . یدبا شعلوا

e ( یدلبا 



 ی

 رس نکی ۶ a نالبر و هنماسم هدکد ابا | هراش

 هلغع وا هدافا ندنفرط ین رازح لاسدراق یکو نایاب شو ها

 كنەدهاعم نالوا دقع هلتدم هنس نوا قرهلصاب لا هاتک ۱

 رارف هنضف ها نم زوعطنوا ندهموروف ی وزاب 2 ۳ ۱

 یلارف رام . یدلدا برح نالعا ههنامع تاود بولر و

 باص لها داوه وقنایو هلوقارد یه اح قالفا سالسدالو ۱
 هنسهرصاحهنراوو روع ند رم وط ها هلک رک اسع هدنزرب

 ۱ . رثیدابا عورش |
 هسورب یسهدس ۸۳۲ كناشاب مهاربا هداز یهردنح ١

 نالوا مظعا ر زو نر E عوقو هدننوعاط

 هموګ یلتشهد ر هلو تنطاس ناکرا راسو اشاب لیلخ یلغ وا

 ناقاخ بودا ماحرتسا ینروضح كناخدام ناطاس وشراگ

 راشمتسوک انفتما تروصادتا هراب وتکم نالنزاب هبلا 8

 یلوطاا و تقفاوم یتبم هتحاصم تیمهاو توعد ررکت نکا
 هعفوم دلو یراسح یلوطاا مولا ایی یسودرا

 CI E با عی رس ریس

 یاول بص هدنرف هتراو تور هناا ىا مور یرکسع ۱

 . رایدروس تدالج |

 یلوطاا ندنشدلوا دودسم هل رابه كيدتو نالوا یراقفتم

 .یدرزملیا دیبا نسملیب هک هلا مود هک

٠ ۹ 7 PGA IS 1 ۳ 0 نر 0 

1 Re E a UAE ما 
  0 3زن  ۳ ۲ N 1 Iأ

 ۳ 01 قفل یارف و را ما 0 یرازو

ze 

 ۳ وچ چ حس ج

 یزاغو زکدقاو ر ردا نظهداسینغم ا یھاشداب ادعا 3 ۱



Ea ۱ ۳0 هلام تلود رات  

 7 و : غ 7 هلةلوادراو ی رج یایمع 4 كکب مهار" ۱

 دناراغو ام كلا نامهرف ا ی فال رهنا

 ابا ش اط نالوا یسهب راحتداع و . دروس هدعاسم

 لغلوا e هدیتعافش كن اطلس یسهللاح و را 4 او اد

 . یدلوا لئان هع رک رایرهش وفع یخدهرکون»

 ۱ 373 طا ر ماصم را ارعا E میام دارم ہںاطلم

 ۳ كکبدوحهدن رانو اه تدوع هبهنردا س . یرلاقعتسا»

 8 رارق هب هحاصم ءا هن رلاحر ۳ :رضخ ناهات

 داعا هالغوا قو یک ناتسرص و هعلق هردنمس»

 ا دوو كعا قاحتلا هناتسراحم قالقا رایدو قعلوا١
 ۳۳ ۲۲ نفرط هو راط ریش تلدماهداما اع یار اپ

 3 را ادا رام ادم هشدار هام
 رات :رضح هاشداب همیظع قاشم یراکدکج هدهفلاس عیاقو

 ان دلاءالع ناطلس هدازهش كوب هدلاح یتیدلوا شمریتک روتف

 اا عاوندنشی داوا بحوم؛یرادلق راسکنا یافو عوقو قلءهرا وا

 یدلاواسنغم یدنجرا دنزرفندنکیدلداهب وست یر وماهر اع هلا
 2. دادلوا هدنشاب تود نوا زونه اح دمت ناطلس

 افرا دام یرلودنک قرهدوس سالحا هتطلس

 ۰ ( ۸۵۸ ) رایداکح
 e ر نامز ی ہر و او

 ا هبراج فرط فرط و ه ادعا ی

33 
rr 

1 



 دایوه وشاب یسمدووبو لدرا هتشا . یدلبا تردایم هه رصاح ۱

 9 روهط تقولو ۱

 رروسح وهاب س . یرضم لب یی م دم كرار شا ۱

 ناشبر ینیاعع یودرا هات داناش ره یدا هدرگرم ۱

 هنسیمآ رابولورل ای رعوطه هن وط ( ۸۵6 ) هرکص ندکدا# ۱

 رو هنتهح هردنمس ندر هن وط هلا هب E ه.اک دوق

 یالنسیدال یلارق رامو یلغوا قلبو یلارق برص . یدلاآ
٠ N e 1 " ۱0  

 .ناشلاو شوط هلوا ید رد یدال را ۱ ا 3

 رداق هن روم ادعا ندنشیدلوا شملبا هظفاحم هطزوک ین
 . هععالک |ینتج همه را هدرلاروا هدنسهن روا شقو یتنح ەم

 ولن ام هلراهظا تعجر هتخاس وو . یدیاص هنفرط

 سهاوخو ی لوو تع زهراحود بوروشود هوصو یبس8

 . كناشاب لیلخ هداز یلهردنچ مظعا رزوو یحوز كن رایر ل

 )۸٤٩( ۰ ىدا تراسا نا ییلج دو نالوا فردا 7

 ۱ یغوانامهرفن کیا اتم م هلا مارا ات یرلت و ہے هاشداب



 ۳ a 3 هناع تلود جرات ءکلذف ۸.

 هلا لارا هه یراب رهش جاودزا یارسمرح سەف و

 ۱ ر واقاوا هعفد یجنکو ص مور تح یاب .یدنا ید رد هرصاحم

 3 . یدلتروق ید هرکوب
 و راك لوطا هرکس ندرت فو

 وا حتف ELSE قرهللوا هام قوس هنرزوا كولم

 ا6 هسمک هقخد ندنرالغوا رایدنفسا نامهرق هدن رلجماو

 هل.طرش قلاق هدب دب یسلاوح توس هدارز رایدتفسا هدندرلنا

 4 اا م 4 یردو

 ۳ "اشا جکروب الال نالئروس بصن یسلاو هبساما

 نال الوان دا ا ا لادا اطا تو تدات یا

 ا ل ااا لا

 ئ هعلق كالس یسهنس ۳۲ = یتام وقف لب !م ور

 "رزوا نا ر رص ۰ یدنلیق صالختساو دادرتسا ندرامور
 زن هراترضح هاشدا یسهعرک یلغوا قلیو یلارق هدقدلراو

 ۶ نوت بویلوا یسهدناف هدهسیدشلاح هناسرک صیلخت هللا

 اع یلغوا قابو ۰ یدنلوا رخستو طض یبعلق هردنمسو

 5 هناتسراحت ندنکیدلبا وارف هتندزت سالسبدال یلارق



 ,نزاعصم هبزود بودنت یا یار ی
 ناطلس نانو هدهسورب ب یی ما رحم

 هحهمزود اشایدراب هلرکسع رادقهر ندنفرط ینا ناخداره

 .یاشاب هد رام ناک هعوقو هد4هسلا یداردوک هز

 ندافرطهحهمزود رخ وم بولوا لوح هتاعداب وافم ها
 . یدلدا مادعاو لق]

 موشه یلوطانا هلرکسع یبا مور نوتب ییطصم هحهمزود

 ۱ ف ال ولوا نکا شمالا ب رفن ههسور كرهدیا

 تعج رەب یبا مور بولواروبح هرارف یسیدنک و مزمم یرکسع

 ندننادناواسقعت ندنفرط یا ناخدام ناطلس طقف . یدابآ]

 قاقو تلودو .یدلدا بیلص هنحر هنردا قرهنلوا تسدرد

 نالوا یرکسع مس كنس سوق لقوى
 د هداز لاخسم نالوا سو هدناقوط یر ندلس رکسیشانا

 هدنس لغاط كنتم ىاصەح هتزوم یر ەر ا یا
 . یداشع |قسیمدخ

 تام رضا تام یوطانا ؛ ی و رها یعر دلت نان طق

 ك.سروطاربءا مور فرص ی مه داح 4هحهمزود وسا 9

 یار راترضح یا دام ناطاس هلفمقبح نا كنا

 یشر, ه هعلق حف . یدلبا هرصاح ادیدش یی DI ف ماقتنا

 راحان نواه بکوم هلغلوا ادم هنتف هدیلوطانا نکیا شمالاق
 یجنچوا كنهینطنطسق ۰ یدک «یلوطانا هلبا كر ییهرصاح



 ۳۳۵۰ ينا لاا مرا رف فرقو سملو تاذلا
 ا دراروف ندنتشتو نارح ینیدلوا راحود هنرزوا روج

E o EE 

 * ردشلوا تداع هدرلتنطاس دهع یلاسرا هرص هنسه

 ۴ E شم ۰ ا تلخ SS ھه

 دو لش هنص وصخ نفدم هده سور 9 نو نا قارف

 ۰ ردشعل وا

1 )۸۵۵ -- ۸۲ ( 

 یناخ دم ن تی جاوا نت م ید یفطصم درود

 هد من ىلج هدازهش نالوا ددان هدننسافوع هرقنا

 هده دابا ماق هتنطلس یاوعد بودا روهظ یعدمرب

 e هدنسهطا یل قرهنلوا تسدرد ندنفرط لس وناما مور

 :E . یدا شلدا

 یر .E ؛یعدم مور رصق هدسا ناخ دارم سولج

 ۱ 4 !یموم نالسد 9 ۱ یدر وبلاص

 یورو روا هدکدلیا ت طاس یاوعد راهطا ره هب یا مور



 ی ہسعہ ضاق كسلح یوم بس کرم" ا مهم 1 ۱

 e ا ا زا ا هدراخ ر أ برا

 هدب رالف رط رمزا هنمات خمش ییطصم هح کورو نالوا یس

 نیدلاردب خ مش ا ك ۳ ه هننف هللا لالتضا ِ

 رارف هلا مور بودا دع ییتحاف یخد یدن 5 هدهسقووب

 . یدلبا ن .هصح و افتخا مدیا نام وا لک هدنب رق هرس

 ید خبش یک ییدلدیا مادعا بول وط ینطصم هچ ولکروب

 هماماع سلحم قاطنتسا هلفلوا ندمانب یاملعو شلدبا تسدرد |

 ناطلسلایعجورخ و هلیساوتف یورهوردیحا الومبونل وا هلا 3

 هاوتف نالبرو هدنقح .ردشمناق رادر هدنرازاب زوربس هتم

 . ىدا شملبا اضما عضو ید یادت 1

 یراترضح ناد ناطاستس, لا ءاتم هایش اما
 . ردشمروس اه راد لاشرا هدهردا یهنس ۷۲۶

 .ردلارلکا كبهسنانع تنطاس نادا تکلف تاو 6

 باخ یدا هسلروس یهلا دوصقم یا نامدود یاکا 8

 هلواكرهدىا عم هدناذرب ینهرش تالاکو لئاضف و قلطم رداق

 تمالسو زج .یدزعا ناسحاوش هتلودو هدنرتف هباکنهرآ ۱

 دا لا رب تمايغز راقوو تدالحو تعاحش هلتعالمو قفدو ر

 هدهبراعتردیمرکب . یدبا عمتحم هددوجو ةردان لوا قالخا



 oa e ا ارام کک .یدداوا اک
 ۱۳ rus ید یحالع روكا بولوا هما تدشن

 ۳۱ ااا یبرلکب لوطانا کما ناسا یینج هلوا یربخ
 : هلهجو وو یدلیا رسا رار ییغوا رب یب دم هداز نامهرق

 E ع هسوق ناب هلا . یدلوا زاسءراج هواه شر

 در یدلروم هل دیدح و هداعا هستن هم هب

 iu ا یادناخ یاهعا قالقا دا ی ر
 ماا هاشداب درهئسا كما هلخادم یلارق راحو كرەشود

۳ 

  قالفا هدرفس و . یدیا اعدتسم یرلعا رفس هو هوط

 اے. یخد هلیلارق راع یرهالوا طبر هوکرو یتموکح

 ۱ ۱ ىد

 ۳ واه تممهدرفسویشا  تس : یرفلکو ر

 هوط ندنردب کب مساق هداز كب رایدنفسا نایروک یتمدخ

 3 ها كب r یدنلوا بلط یرلاضف و

 دا ییدلوا یواح یرلاضف رود ذم ندنف دل وا تا وب

 ِ . یدببا غارفو كر هناخ د ناطلس رار لا هریقو

 كروت فسوهرف ین ورقهرق -- . كلامو میرسماص عت
 . كلام بودا E وا هدزب رت هن هر ص ناكاو !

  نواهرفس هب هب 29 رش دودح . یدشمالشا هفغازوا لا هب هبنامع )

 او هک یراتمس ب كناحو نوسماص قرهلوا عفاو

 . یدلدا طبر هماظن تادح
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 ۳۳ 1 باب یجرت

 دج ناطاتس ىلج نالوا ی دا ادرفس تل
 . یدلاق هن رات مّشح

۰ 1 

 نوا تاعزانمو تارات و.شا نالوا عفا وهدنب یرلردارب ِ 2۳5

 ها ااف هدست مع خرا هرودو ۰ ردشمروس ۳ وج

 . رونلوأ هما ۱

 ا نبال واناخ دم ناطلس ی < تطاس

0 MEANS 

 یلغوا نامهرق (۸۱۷ ) - . یابصع لادغرا مرامورق
 یهسور كرهدا برج نالعا هدنرخاوا تطاس "هلصاف كب

 هناعحش اشااضوعیحاح یظفاع هسور . یدیا شعا ءرصاحم

 نکردیا ام یترایوک فارطا یلغوا نامهرق ب ودنا تمواقم

 ات ا داد ناسا ا كاا یسوم
 نس یر ندنربرقم تح . یدسشماسا رارف ندنسوفروق

 هن له سر وک یسلر د نيسو ټروف هلو ندنسولوا كنا

 ۰. یدشهردروا یو كاد وا لاحرد هدکدید ن
 وف نالوا نانام مرق ثغابو كرر لولا! نوا

 ۰ ( ۸۱۷ ) یدلبا ترشامم هه رصاح سەل

 راس هتیراغاط نک قوا نا تا
 شغل هتسخ هلا لالمو فسا یهاشداب تاذ ندنفیدمهلا هبنوقو 8

 ینایمرک نانس انالومرومشم بیبط نوجما یرلپوادت ندننیدلوا "
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 4 2 تماو شمایق اود هتل ود ضص یمظع درد و یراب ی

 3 دیش تا روس نقف

 ینا باب
 1 ردق هنسولج كلوا اس ناطاس ندننافو كلوا دیزاب ناطلس ]

(۸۰۵- 4\۸( 1 

 ا ناطاس - ۰ ۸۱٩( - ۸۰۵) = تنطدم صاف
 ۳ بوم ینعو ناماس ماو لرتظرا ناطلس كاج

 وا لر هطرا ناطلتس ولو یراهدا بش بک مال یاس دو

 ہرا هرقنا ىلج ینطصمو شعا تأفو ,دنکللاو ناو

 .a یدن دلوا رسا رار هلرد ىلج یسومو باغ

 ر یرسکلاب ینیدنللو لاو ۳ یاح یسع

 لوو راملکح هب سام | نوا یگ دف ا یلح

 ۲ یهردنح مظعا راو هدنرارب ناماس ریما نالوا ا

 ؟رازال یلارق برصو انا نسح یساغا یرچیکیو اشاب ىلع
 3 بولک هبهسور و رارف ندشادىم هرهآ هدلاح یندلو

 هد قرهلآ ییلچ مساق هدازش هل کو یهتزحو یوه
 دا شملبا رادتا هتموکح یارجا هدهنزداو رورم ه یبا

 ك ردنرلکدم ربو تحار هش رلیدنک هب و اکو هب یرلردارب نکل

 ۳9 رکسو یلح یسع ادا یلاعت هبکح هدناب رام نالک هع وف و

 بویلپ |تداہش تب رش شون یاج یسوم هرکص اهدو ناماس ریما



۳ ۳ 

 0 ۱ باب یجرب

 یهعدق كولم هدرلرب ییدتا حتف E و انا 1

 بوقعل ىلعوا نام الثم یدنروطوا هراز هنن كنلروع

 دبنح ییغوا ندا و كب هاش رضخ یغوا ناخوراصو ك

 لغوا نامهرق نالوا سوض مدهسور و كرا 8

 ها لوو راندا تدوع هنراهعدق تاموکح نوت كب دم
 یللا قرف تکا یک یتیدارضوا هر کنم هل

 ۱ . یدقح هلفشم ر تل

 ر را یه سا و ناع ط اف نا

 فالتخا وو یدلوا ثداح فالتخا هدننس یراهدازش بودا

 . یدیآ و جا ELL ند ز سوت یا

 هنسهعطق یا مور ندنغیدملوا ینداع الا زکد كروت

 جاقرب نالیردنوک ندنفرط یرصیق مور تح بویمهدیا طلست "
 ماظم ناک ندا هحیلوطانا طقف .یدسا تعاق هایاده هج راب

 رقم یسهتس ۸۰۰ تیام بونا روصق هدارجا نا

e :بولوا عفد ندمور كالا ترم هدنفرمس نالوا  

 یهاکرذک كيارشح هجنرکس زوب هننندوخ یا 6
 . ردلکد شرت جات یحهرک هلح « ءكرارب نالوا"

 طقف یدنروک یک روبنوس یعاحوا لئاعع هدرظن ؟*یداب

 هدناف ردق هبلغ رب لوس كا ندتیبولغم وب هینامع تلود سکعلاب
 فارحا ههرادا لوصا هدیناخ دیزیاب رصع هکنوچ .ردشمروک
 بج وم تکا ار یک یسەەقو هرقنأ . یدیآ شلوا ضراع |
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 یی و ی ی

 ی تس ام سل ا

ea e سو سس تا حس 

 ِ زو يا O كروب رظن عطف

 رارف فلکت "یرات رضح هاتشدان یا ۰ یدشود هو

 | ترد هدنعم كروم .یدبا راو رواکنحخ كم زو هدنسودرا

 ۳ ىدا دوح وم ازاد دیک و و یدفح شو یلغوا

 ۳ عو ناملس ربما) هدازپش شب ید هدیهاشداب تیعم

  اغابشاط روبتو اشاب ىلع مظعا ریزوو ( رابیلج دو ینطصمو
 ۳ ونهروا ىا یزاغ هحوقو اغا نسح یماغا یرسکیو

 ا ا با یرکسع برخ رکتسو هراس یااو كب
 ۱۳۲ ا لوا ف دهرا اا
 ۱۳۱۰ ا ا نانو تلف یک اسع نام کو او

 ۱۳۳ ۱ E E یراق تم ال

 یهیاتع ءوق نالوا هدنسهجرد فصن اتاذ یرلهمک هفرطوا

 قراتروق یناکدازش |صاو . یدلوا مازما ثعاب قرهصراص

 تمواقمو تاب ردق هماشقا هدنرزوا هم رب كرهدنا در یراندیا

 یرلپدنکماشقا وا ندنفحهلوب یر ردق مکح هک هراجهن .یدلبا

 ما ضمب راسو اشاب شاط رويو یلچ یسوم هدازهشو
 . ادشود رسا هبادعا تسد

 اتن كنس ەبراح هرقلا -- . ییات كنممراک مرقنا

 1 و ههدام وا یتآ هحورب
 د ندشاپ ا ةرومعم كلام رانا نارک امشب الوا

 رایدشارب جاغآ یلکید 2 كرهدیا برخو تراق
. 4 



 هدف سا ۱ كس رح نرق ی 1 كل روع نا رات

 و ا ر هداعلا قراخ بودا روهظ هدنراف رط دف 9

 هاوقسم و ی رلاکلا دادغب و ناراو مزراوخ و رمک ناتسرانات

 لاماب یناتسدنه یغوط هسدودح جماغو نکلا سور ر ق

 ندر د كا لا یه البتسا ۱

 شمروق ودرا هدنرلارخت غاب هرق بیرق هبایع دحرس هرکس
 و

 رالس دا ناطلس یک اج داد نک هلا روم ی
 ناطلس كب فسو هرق یئوبوق هرق یرادسکح زرت هلا
 ندا و نامرکو ینومطسق ییدتا حتف كدر ناطلسو هدی یا

 فرط ینا هلا احلا هسدز كنلروع ید ى تت

 هتندنک كراللح دمحا كنل روعت .رلیدیا هدکملیا قیوشت هه راک
 یرلهداعا هشراهعدق تموکح كنهيقوحاس ياماو یمیاسآ

 رابوتکم هرک چاق رب ندنیفرط راد هصوصخ وب بودا باط

 ناطلسو هنامظعتمهلتساف ینوتکم كرومت .یدلکبودک راحلباو

 كنلروهت ندبیسوب  یدیا زیمآ تراقح یبهمانباوج ادب باب
 دودج ها ترشح هل کسب زو ناتو ا د

 تر ندنساساو طض یتسهملق ا ب یاب

 . یدابا ماع لتق یتسیلاهاو
 ۰ (۸۰۷ ) هرقلا 2 N دن ا ناطاس

 ندناغلاىم IN عفاو هدنراوح هرفنا یرله را هدیزاب



 ٠ 4 ین و 0 هب هبمالسا ٤ر 5 1 " او

 ناطاس» هرادمان رابرهش هدهمانناوح NS هف.اح مقم

 : ناهاشداب ءرکص ندنآ رهدبا باطخ هلبناونع «مور ملقا

 . ردراشلوا نونعم هلسناونع ناطلس نامناعع

 ندنسا رغ لو و ار یبا هاا

 1 و بولوا ترشابم ا هنس هر صاح لوناتسا ه 2

 : ۳ لب هدن زاد ها یھ هلع دقت e ریغآ ا ر زوو

 یمه زح ویزا هنر زوا یعافش كناشاب ىلع مظعا رزرو

 . یدلرومب

 ۰ ند ۷۹۸ - . یسهرما تاموتف كاب مرلي

 ۳ وا ق وس رکسع هسرزوا ناتسنانوب ندکمنالس ردق هنځ رات
۳ 

 لد رلح افلوس ناقارب مان هدر -- . کم رورظ ا رج
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 ۱۷ باب فر ۱

 عقاو هلیفینکت قلاق ا توس زکلایو كلريو هیولنامخ

 . (۷۹۵) یدلروب لوق یزابن حلص نالوا
 ندهندوا کولم فئاوط یلوطانا هدنفرظ هنس ترد جوا

 . یدشملوا حتف ایارس یراتکلعو شلر دلا

 سوعولوللاب ستار مور رصد -- اف ربا رب 6
 یوناه یاضر دردردنوک" رکسع هنمرتودزاو كردرو و۲ 1

 اغصا ینهنس صاوا ضمب ارخوم . یدشلوا قفوم هبل
 ماق هنتسهرصاحم لوماتسا قرلوا هعفد یر ندنکدعآ

 ناالوا قوس هنرزوا ان هیت خدا ندفرط ی تول

 كلم :والع ی رافرط نشت كالس دوعوم رفط دو

 ۱۷۹۰ ) یدلا یامع ۱

 هنو كنهيناتع تلود -- (۷۹۵۸) . یا فر ق
 بن وا هرصام كلوناتاو بولک ربغآ هب ادعا یسوتآ

 یر كنابو یتیوشت كئلارف راج بوردنایوا یت راترب#
 یمودراتیلص لهار ندنراروشحلس رتعم كنایوروا هسرزوآ

 .یدراشا هرصاح ییلوکیو رلشلک هوب هنوط قرهنلرضاح
 دیزاب ناطاس بودا تمواقم ییئتدش كب ناغوط هعلف طفاخ

 لئدش ر دانگ ها هعلق لادن دشش هندادما یو رب دلس یو ۱

 هده سرایدنوس هوا یراهیلاوش ابوروا . یدلوا عقاو هرام

 یحقلاب رب یلارف رام . رایدلوا ناشیر و بولغم لک هرکص
 ناه ن هدهساا یدرا روق یناق هلا z ؟ اک ار هن ۱

۲ 
 ته حج a د



۳ 

 ام ر را ۰ کل دف ۳ ۱4

 ۱ اِ r و ناخوراصو نا نالوا ندنساام ف راک

 مدام ًاقفتم هلیشوشت كنلغوا نامهرق یرلرادمکح نایمرکو

 E تاو ندنرالکدتا تموصخ نالعا وشراق هد زاب

 دا یعاط یرهلوارالتعاو طض رار یرلتکلع الا

 حرم هلا E هبمالا یازحا رد قو نانلو

 تو نیدیآ نالوا دورطم ندن را 9 یدلدا دیحوتو

 ۳ اخد کی درا موروتک وادحا لزق یرللغوا ناخوراج
 ۱۳ ا نوع" لا مدل ی زلههان تموکع توی

 ۱ ۰ رابدلیا اجرا

 ت ىلع لغوا نامرف نالوا یسوق نمشد كنس اع لاقا

 ت تراغوزواجت یهینامع لا توععالصوا نیک کت کب #

 قالا و و یا ما یا یاشاب شاط رومتو

 كم ىلع هده رام ناک هعوفو بوس اب ناه ندندودح

 و سح كيدح . یدشودآ ربسا یار هل اكیدجم لغوا

 و نیرسقلوا ن واه یاضر كبیعو مانعا ەلۋ هرزوا

 8« رفد نامرق دالب هلکلدا مادعا ندتقرط اشا شاط

 ۱ . ( ۷۹۶ ) یدئلوا قالو دق هبهیناغع
 ا یراتمس تاقوظو  ساویسو هیرصق هنسوا هنب

 ۳ ها ومطسق ندنا . یدنلوا طض ندد ن دلاناهرب یضاقت

 تافو نک رولوا ءرصاح هدیونیس كيدزاب مروتک بولیراو
  یاقحمو نوسماصو یتومطسق ندکب رابدنفسا یلغوا هلکمعا



 هلته و كنرییدمش كنرلقاراب یینامعو شملیا عیسوت ردا
 1 ردشه وا عارتخا هدن ران و اهدهع یناقاخ یا ۱

 تقداشاهدالوا لوس دس كرت موق سن ت لا
 نادلاءالعهدازپش نالوا یرارزو كلبا كتلوج وا لا
 ر لیردج سدا یبطیمفاشا لاک ا تا اف
 اشا نیدلاربخ یمەنس ۷۷۵ و رکسیضاق یس ۷۹۳ لا
 ضاق یم هنلاحم را عوق وەد ۷ شعلوا بصا ر زو همان ۱

 اشاب ناهاش نم زدن شم هنارزو اشا يلع ییغوا نانلو

 بولوا بصن یی رلکب ییا مور اشاب شاط روم هرا و

 رزو اشا ىلع هداز یهردنح ندنکدلبا ددعآ رار زوو رلاشاب ۱

 ناطاسعاف یمظع ترازو تمدخ قرهنق زیبع هلیاونع مظعا
 . ردشلاق طورشم هتسهلالس یلهردنح ردفهننامزناخ د 1

 یزاغراکدت وادخ نا ناخدب زاب مرر دلم “هع ۱

 ار

 یرلترضح یزاغ راکدنوادخ -- . یار یسولم
 لا نمد بقت دینا می نامز یرافدلا یو

 هدارواو . یدّسا تدوع دره ردنوک ربخ ناه . یدا لوغشم

 ۱ . یدنلف ارحا ت مو

 8 لرلای ترا قاراب
1 

 ا

۱ 
| 

3 ۰ 

  Aتب ۱
 هسدودح هنسو و هس رې هن وط یهینامع الا هلا ت تالا 2 1۳



0 

 ۰ ید :ادهش یداصع ناطاس هل ر < نالوا 0

 هبناژع تلود خرات هکاذن

 ندقان شو و حالواو راحو برص یرازال یلارف برص

 .دهو صدوق قربالپوط رکسع ردق كژو ندەرئاس للمو

 نوا كناصش یسهنس ۷۵۱ هتشا . یدا رظتنم هناسنامع دورو

 ےوقروق كاو ددش لا هدنرلارح هوصوف یوک یلاص یحنشل

 ومو هنغلف وح نمشد . ا عفاو یر ند رله راح

 کد 1 ید حق وم e بوأوا ا «E فرو

 هلا یراب تانعو نوع هدقدلوا اد هن هب رام قم ۱ . یدا

 ۲ یدلوا لوتقم ید یرازال بولوا ناشیرب 6 نمشد

 ۰ یدعلروک ییلرارا كوسالالد زاب مر دلش هدآزمش هدهب را

 ارد لاکرفظ .( ۷۹۱ ) = ۰ یراغ رادار تدارس
 ارکشنم .هبهیهلا فاطلا رايت رانرهش هركص ندقدلوا رسیم
 ! قدنرانغمسم ولوا نکیا رشالوط كرر ندزوک یرح نادیم

 نو اقلوا تاج ی دلوا جگر یب رص مان ج ول اف ش ولیم

 هدتلآید :۱ هاتس هام كم وا قابا و . یدلک ه هناهاش روضح

 ۳ ( هلع هلاهحر )

 یاجبحا كرەىلبا دوحو یانفا هل زر وص نر ص راهاشداب

 ا دارا ىعارروط جووآ ره كزمكلم . ردرا شمت تلود

 رود ی ران رمّهح دهش راکدن وادخ و ردشمانا و هل رلهص وصخ

  Eیالعا هدا رع یانع ید رووا 8 هروهظ .
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 ۷۱۳ ۱ ۱ نان ی

 هدلیا مور كني راترضح هاشداپ توسل توان ال
 و ۷۸۷ ) تاب E E داف سا ندا
 CSS مدتسفز یی را سقط وا

 ناخ دیزاب هدازهش .(۷۸۹ )۰ یدلوا ناشیریو بولتم
 نالوایرحلغوانامرفو . ردشعازف هدهعفعو و ییقل مرب اس

 . ردشع واوفع هلمتعافش كن ا

 مور: ۷۹۹ ) = ین را موصرت + هیات 6
 نکیا لوغشم هلک«هنکیج یهتسوب اشاب شاطرومت یبرلکب یل
 مس قواو ناشر e تس ا ا رک 3

 امدقم هنرزوا تعزه وا . یدلوا رار ةلاراد مزاع اد هش

 شیدا ناصع اففم هب وساع ماکحو كولم ندا لو ى ا

 ها برص نانو هدنسه رام هنوق یخد ییاورف بر

 رکلد یشانندن راق دنا وا ۳ هلسسی رلتعاطا مدع هب یلاعس

 . یدلوا لخادهفاما وشا ندنغیدلوآ

 مظعا رزو هدقدلوا نویاهعمس لصاو یوم قافلا وشا 1

 ناسا شب ىنا مور ناه هل رکسع یفاورادقماشاب ىلع هداز یلهردنچ

 تب هعاف قانح در و شا یک وا بوت

 لوکیو یورطو ینمش و یداوارب معا رزرو ۰ ی ا ٠
 ىلارق راغلب ندا دیعضه هللا حقق ی راهعلف هرتساسو

 7 ندک ربا رسا N توت یسونایصوص

 . یدلوا قالم هنواه تکوم نالوا هدکمتک هنرزوا هوص 3 ۱

۱ 
۱ 

۱ 



 / ِِ 3 هینامع تلود خیرات هکل ذف ۱ ۱۲۲

 ۲ تو ۳ ی هز وو لوس ردق رق هرات

 ۱ظ.تض یرارناح زورسو ههاردو هلاوق هلربشمش برض

 ۱۳ تن ایاهدت تلوص یی نداد رو
 یرلک اح لو یی وب لار بریم

 ۱ ۲ . یدلدا طبر هنساظعا ا و یونس هواه باکر

 هلرو رتسانم هدعل . یدشعا دهعت ید کمر و رعد او

 ُ رابرجما ثاسرهو هنسوو البتسا ید یراتسییا یلراقو

 1 . یدلدا.: وام یغوط

 4 مون ام شصت ارا فاق ھا رک

 یرلهدازمش كوس یرلت ض> یراف رک داود یم ەن ۳

 ۱۳ زا نوتاخ ءاهتلود یّربق كتك نام بزا مرلي
 ۱ هولناتعاضق ىلا نالوایاقحلمو هبهانوک هر رط سو رعزاهج

 4 دکب ناسح یھ اح ییصن كنا ديه E هس کک

 ا ن اه رک و اعوط

 ۰ ر هم ورم ماگ نامدا ۶ ہرا عع



 یهنردا اقفم هللا نواه تکوم كرهللبا رامورات ۳ رکشل 8 ۱

 هنحیاموک كب سونروا ندفرط رکید هد( ۷۰۳ ) ۰ یدایا حن

 عیسوت ی وطهنتهج رادراو قرهلوا بایرفظ هريس ی راف : ۱

 شا ءدکعا تاح وتف ۱

 هرکصندنا بولوالصاح هربف و مانغندهمیظعتاح وتف وشا

 . یدالشا کمر و ناشتا لا ت و وا تلود

 هلرکلرهدیا طض ید ییهیلف اشا نهاشالال هد ۷۰۵
 هراناقلابهمنایع دودح هلام كکب سونروا كرکو ثملاراشم

 هنلوافوخ ثعاب هاراصت ما نانلو هدلاح ءاروام ندنغی دنایط

 كرم فا یللا ندهراسو ندولب رص هل.قاسا كرلباو ۰ یدالشاپ ۱

 یضوط هبهنردا یقرهنلرضاح یسودرا بیلصلهارب كلبك ر

 یجاح نالوا اوا نوا فاما ینمشدلاوحا ۷ 1

 هدارح نالسد یتادنص برصالاح هل رکسء ردك نوا لا

 راق رک. ههلماک تمزهو شجار ا
 بدل میش یه ترصن هلو ( ۷۹۱۰ ) ۰. ردشملیا
 ۱ ردشمالوا"
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HANو ۱ هناذع تلود خرات ةکيدف ح ها  

 مس اا اط و اسان ا لاع را 1
 ۱ وک رب هده رص ینادلوالوغ-ثم هلاتاورع هلب وب نا ساک یاشاب

 ۱۳۲۲ یردلوا نان ضار مزا هلکمشود ندناویح هدوآ
 اخ روا ناطاسو ( ۰ ۳ ردشعل وا نود هنسهض وضحم هبرت

 ۱۳۲ روم لارا هدوا هرکصام نا تولوا راسا هلتاه

 (هلعلاحر )

 تاعرو تمرح هالضفواملعیک یرلرد موحح رایرهش

 قوحكب هدنتنطاس دهع ندنفی دلاغوج مانغ لاوما ردرلشلوا
۰ 

 ۰ ردشاکهدوحو تاربخ

 . یزاغناخر واناطاسنا راکد وادخ دا ناطاسدهع

 ( ۷۹۱ - ) ۷٩۱

 ّ حتف یسهعلف ءهرقا ندن و ۱ Se AS ا

 ۰ ید وا

 ۱ یرانقدرظن كس رلت رمضح هاشداب AD یام وف 1 م دم

 يا مور مولا یدا فوطعم هه ییا مور هدانز كا

 راهطاو هرمم زكلا تاننسهر رج هبش ناقلاب نالوا هیمست

 راغاب راس تاهح بولوا عباتهرامور یرراوح یر د

 7 ۰ ىذا ر یماوقا دوم را و قانشو و برصو

 مداپ سوغر هل ولو یروسم و لروح یزاغ راکدنوادخ

1 
۱ 



 میظنت هیرکسع روما هدایز لاو :یدنلفا شیمخ راسابل 8
 e ٠ TT کنوج یدو

 ملمت هرزوا هیمالسا بادآ بونلوا عجوذخا لافطاردقینیدلوا

 رر هبمو هدنرلوصوهب یرکسعنس هرکصندق راقان هنب راهم زا و

 یادتا .یدرارونلوا لاخدا هنغاحوا یردیک هلاهفیطوهحق |

 ردوا رکن یراددطت ات هدر ی

 .)یدصعا اعد ید شاکی ی ندمارکغاشم هنغاح وایرحیکب

 ید یلوصا راعنو صاخ ۰ یدبا یتافتا هناشن كعاحوا ناغزقو

 . ردشملوامضو رلتقولوا

 نیدلاءالع 6۷۵۸ )۰-۲ یردرم نیا مر لدينا . 8
 ادای ناملس یلغوا كويب كناخروا ناطاس هدننافو كناشا

 هدر 5 قدا بولوا لئاب نر یسءهرفو هترازو تم <

 هرزوا قلوا یشک رقرقو قردریداب لاص ییا نیز ۲
 .یزاغفو كن سوتهرواو ینا کاج نه ازح یا هلی سی دننک ۱

 .نیلهحنک قرهلوا بک ار شاطروع هرقو رقنس قاو لس

 قرهشاتس هسرف لوبیا راد دلاص یرغوط هناحاس یا مو ر

 تاحوتو عیسوت .ایلح e ندلوطاناو رلیدتا حف فلو 9

 روفکتو هلاصماوهرقاعم ور الوب هسه رص هنس یا را ك رودا 8



  WU tdکر  1 APEب 2 2 `

 aN هاو تل واذ خيرات ًةكلدف ْ ۱ ۸

 9 كىنيزاغ ناخروا هدر ندرلن وب ی راشمشل رب

 حب كی هدنلالقتسا تادب تولوا هسامع تم و یندلوا

 ندشدنوا داحآ تعاو ندنحتو كتهسور هدهساا لکد

 یا شعا تیک یو هدا

 > یراترضح یزاغناخروا .  تاردغر عر
 )دن ارا یرد هدنتعم قرهلوا راوس هنا دامس فاعتم

 ن مو نه رادع یزاغو تا و هحوق هحف 1

 ۱ ا زا ندرلمور هدلاح ییدلوا ندهاح نالدرش یک لاخیم

 3 ۰ قح زا وس ندە ر صاح تدم رو ا

 ۳ نیت ل اللو ین رلهصق كلكو لقارط هرخ الوو

 و ها طابا تودنا النتساو حتف ردق هلاترقات یرلسف

 ۱ ۰ یدیا شلاقیسهملق اغيب هليا رهشالآ زکلای هدنسهرادا
 ا هن هنس نوا ردو هنګ را ۷۳۸ ند۷۲۸ تارا وشا

 س دالب قرهلوا هعفد یر یسەنس ۷۳۷ . ردشلوا

 ده 5 یناْمع ثالم همیمض کیف ىسەرۋ

 N - . تاماظنو یناوق
 . لوبتیتراز نو د كوو وا اهل وا نده ایم ها

 الوم یدضاق هسور ندهنامز یامکح اشا ندلاءالع ندا

 کریو ماظن هتکلم ر ااا هلنا للاخ هرق لوول

 ٤ رب هما ناناع هاشدا هد ادا .رایدنا هدک ا یس

 هرکسع فونصوهنروماموهیلاها فص یهو ینیدنلوا برض



 .جوزت یوتاخ لام ا ا كنلادا خیش برا

 ۱ ۱ هارد ندا كى ناخرواو اشا ندلاءالعو نشر

 دوغلاو بل 1 نسحوبلآ دوغروطو شواح هصمص ندنساا ۱

 ۰ رد لبه بو

 یزاغ نا 1 یزاغ ناعروا ناطلس لا 3

) ۱۷۰۱-۲۷۲۰ ( 

 اشا نیدلاءالع ییغوا كوب كنراترضح روفغم رابرهش 3

 ناخروا یلغوا كچوک . یدا بغار هفراعمو مولع لیصح
 ندشدلوا فولام هل روما فک و اا دو

 . یدایق داخلا بناب یبهسوربو . یدلوا رد تخت سلاح

 یسهریزج منیلوطاناهدخشرانلوا -- . یلاوما كل. ۲
 مسقنم هدلاكولم فثاوط یشان ندنضارها كن هو وحاس تل ود

 یلغوا نامرق هدهینوق نالوا تنطاس رک هکهلوش ۰ ىدا

 وراصو كب ندا ندهیقوحلسیاا بولو زارقتسا كب یخ

 مولا رلکب یسهرق و کتو دیو نایمرکواسشتنمو كب ناخ

 نیدلاسمش رم اولاده الزق و هد راقاحنس نالوا فورعم هل رامسا 1

 یدرا دعم الشاب هتموکح یارعا لغ دلار اا ی
 مک یریاشع نهرت ماطر هدنربیه ندهقوحلس كلام ةه و1

 یرالغوا ناضمر هدهنطاو یرالغوا ردةلوذ هدشعكرهدیا |
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TO ۱ ۳ A 

 هن امع تا ود خرا کل ذو ۹

 3 هدرلرب یرلقدنلو رلیلاو بولوا ضرقنم هیقوحاس
 9 قوح رب هشیرزوا یضاقنا هقوحلس هلا لالقتسا
 3 ۱۳۲ ترک ت ناک هنوز ندراتآ رایدسا لک هرغص
 ناخ رولادنع هرزوا قلوا یسهنس ۹٩ یاد كن هبناهع تاود

 3 دوا یک رارف

a۱۳ او نرس (راتسا ندرت  
 نا هننافوو شہلا طض راز یخ ندرامور هللا مادا

 اهدا عیدو من ناروا لعوا ییسهدناموف ندنکب ۳۳

 یزاغناینعهکردش | حت ی هس ورب یمدنس ۷۲۹ 4 ہلا راشم نامرهق

 رزوایرات صو هلغ هرو اه راد لاحت را اقامتم یخ د ی راد رضح

 . ردعمل وا نفد هرو ص رهش یرله رش شعن

 ٤ هاعهللا ةر (

 3 ۱۳۵تا N ود ییدلبا ا كن زاغ نامع

 ۱۳ در زی زاد تامدا تریو: رد لوا
 در 1 E ندتلادعو ار و ؛امالع تعفرو

 كنتلود هبنوقو یلاها نالوا راز ندنسهرادا ءوس كرلر ست

 اس تن امع یاو هب رکسع فونص نالاق زمہ عح هل.ضاره

 8 هت دار هن وک ندن وک بەلب ا تەھ هلا احلا تحالف

: 

 9 ۰ ردراشلوا

 9 :راوح ههات وک 0 ع ESTE یزاغ نامع

  .یدشملبا دادتما ردق هتیزغا هبراقس هللحاس هرم س الاشو



 هددح رس كل ود ییاوناکل واین دلوا ثراو كن زاغف ناهعع

 تقادص و تعاطا لاک ه هیق وحاس نیطالس هلا راشم رم قرهنلوب ۱

 ماطرب كرەدىا رلازغ هرصهرا هه رصبق كلام هدهسیا ررتسوک
 حق راصح هحه رو ادت یعهنس "۰۸۸ یدا ردا طض یرارپ ۱

 ییامعمانافدرت هیناطلس مان هدهطخ هیقف نوسروط بوئلوا

 ندنفرط یا ندااءالع ناطل سو وادا کک رک
 هنسوا هبیزاغ نانع ینامرف لالقتساو تراما هللا لعو لبط
 1 . ردع وادراو

 مور كرەدىا ماود هدنناوزع هن ی زاغ نا 5 ندو 3

 اسود یک لاخییم هسوکا نکا ایق س
 نقدا ترام كام ةو ا ۱

 نوکود كنراروفکت ناصع راو كح وو لوک هتسا هننرزوآ | ۱

 هدیهروک ذم عالق قرهایتروق ندکاله ماد یراقدروف هلیسه ام ِ
 نلک نالوا هدنمان رفولم هد ( 4٩۸ ) ۰ دهم یک هک ۱
 هل ااشاب ناماس رک ردشعل وا حاکن « یزاغ ناخروا هلکمشود رسا 1 ۱

 رد راشلک باند ندتمصع رد لوا راکدنوادخ دام 8

 تلود هده-رنوق هلا ناخ نازافیالتسا یمهنس ۰ 4٩

] CF OCI PTI NEDO TIT POLITE EY WEAN BER aR ELO ahang nsf 
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 عورف رکشل نالیزویو شعا كنيقوجاس نیدلاءالع ۳
 ءافاکم هنتمدخو . شعا كناخدوحم نازاغ یرادمکح زبربت

 اد یالو هسور نیدلاءالع ناطاس هیزاف لرغطرا :

 طعا ةوالع یتغالبا جسامودو یراهووا رهش یساو دوکس
۳ 
۵ 

 . ردشملبا

 اونا كنهقوحلس تود یزاخ لرعطرا ءرکص ندنو
 ۳ 2 تن لو زدق هتافو ناف ده تارا

 در راز ٩۸۰ تاهمو مايو یراک ادق زارا ا غ

 اش راد لت رم هد وک هدلاح یییدلوا زواحتم ینشاب ناسقط

 5 ( هلع هلاهحر) .ردشلوا

 لوا باب
 (ردق هتسهعقو هرشا ندناخ نامع لالقتسا )

( ۹۹ — ۸۰) 

 یزاغ لرفطدا نبا یزاغ ناخ نامع نالعلس دهع
E CVE - 199 ( ۱ 

  یهواسو كب زدنوک وكب نامع هدننافو كنم زاغ لرغطرا

 ۱ کوا .یدلوا رادرس هنریشع كب ناځع ندنرالغوا مانكب

 2ا مس هتنزاتموکح هنناعسق كرو هنوف كك
3 

۳9 

7 39۹ ۲ 
 دن >>  a r o r ۰د س



 ۱ 1 ۳ و

  ناینامثع دوهظ تادب )

 ندنرلتربشع كرت یرلالعا دح كن هم امع ماظع نیطالس

 تربشع .ردنلآ ايق ن ماش نایلس یراد نر تا سا یناق

 نده زکنح هنتف ن که هدن راه رق ناهاممدناس اش والا 7

 دمت ا ناجشزرا هلترګ هنتهج برغ كرهدبا فوخ
 هب رامزومم الج شا نیکو

 ربعج هاش ناماس هدند وع یاتنا طقفو شما تبع ی ۱

 هل یب از هدو هنر مهتا رو اا یتفط  آ
 بولود مسفر كن هرمشع هر زوآ كبو: ند وا تج

 هاش ناماس یغد یردق یقاخ هناخ زویردو یدتک هاسار
 را اردن رمووا ناسا م ورضرا هلیا كب لرغطرا ندن راغو وا

 . یدتا ن

 كب لرعطرا ندنکبدما نیمات یلانقتسا كنربهع لاعو
 هاه ندیقوحاس ندلاءالع ناطلس نالوا نارمکح هدهینوق

 هدنراوخ هرقنا هنربشع هلا راشم ناطلس (+۳۰) بودا با

 :یدشا رب هیار وا ییلخ تربشع هلغل وایواح یرلفالبایو قالشق ۱

 شلاط کس کیا نود ک هاب راشادق را خر ردام لرغطرا

 و دوو هک فع ها.ساصتفا یدالح تبواک قتسا) ه ود را کیا



 ور هلا هحو وش هدصمم ناس« ع بج وام ءادادعب

 5 ۰ : نوت وا

 هسنامع تا ود خم راب و هرزوا قعلوا سارد هدهبلاع بتاکم

 ۳ روا قر زانآهدنهاشداب ترضخ هياوفرانم باب
 1 ما غور, سرد هدادعا بتاکم هرکوب هلغلوا لوصع

 >. UR هما عور ندنکیدلدا یاو لیدعت نک

 بیر و ,صیحلت کلذف وشا هرزوا قلد وق وا هنسهللط دادغا ۳۳

 13 . ردشعل وا

 ااو نمر یوزر هفیاخ ی باخ نا

 1 انا 4 دی ادع ) یزاغلا ناطلسلا رم تمعن ىلو

 هم هگدروط رلایند هلبفاعو لالجا لاک. را رک وا

 ۱ . نوسرویب نیشن دبا هدیناغع ریصم تکوش



 می تست

aT ۲۳ 
1 ۳۳۳ ۱۱۱۱۸۵۱ 

I 1۳ 1 ۱۳۳ 1 14 

۷ MM ۳ ۳۲ 

E 

f - ۰ 

 قفلوا سیرد هدهیدادعا بتاکء ۳ هما یع ورب ی
7 

 1 ردژنفل وا بیر و صد هرزوا

 یناطلس بک رب دم

 کی کیا هلیتصخ ر كنسهلیلح تراظن یراعم
 ردشفلوا عبط < 1

 ا

 هدتسهداج یلاع باب = یسهعیطم (تبهرق)

N, 

۳ îm E ann) ۳ 0 IT ۳ 
 را ۳ 1
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 هم سازی بوت

 تست ین یو +





1 
۱ 
۱ 

۱ 
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 ۱١۴١ _ یدقع كنسهدهاع« قوروتا وتس

 ۱. رزقطصمناطلس و یلاعتراكدمحا ناطا
 ۱ یهولح كنامم نالعاس یعنکیاو

 ۱۰۸ یرفصس هنیرزول قالفا كامعناط)ام

 ناطلس هلی احت را گی ۱ جع ناطلس

 كل دا يح ناطلس ییتدرد و ثی افط صم.

 واح
 ۱۰ یسع لس ہرا ریا یدادغب ككنشابوح

 ۱۰۷ یەك انس هلئاغ اشاب هزاب۸

 ۱۰ اب ناورش و لزیریر"
 یسلدبا هاصم دلی | نار او ىلع

 ۱۰۹۸ یدادرتس۱ كدادغب

 ۱۰۹۹ یمواج كيهارا ناطاس

 ۱۰۰۹ یسفلشاب هنعف هل دیرک

 ۱۰0۸ یسولح كد ناطلس یجوآ

 ۱۰3۱ یک هترادص كناشاب دم لیریوک
 1۰۸ یعبض كتنمهطا ىل

 ۱۰9۹ ییدأت دل رایلالح

 ۱۰۷۰ یسمیک هشرزوا حالوا كي اخ عرف

 0 ۳ E هلیافو ڪک ؛ لیرپوک

 یس وا تبصن هترادص كى اش

 ۳۰۷۵ یسهب راح رانوغ نس

 ۷۹-۱ یدقع ثنسهدهاعم را وساو

 ۱۰4۸۰ یطبض اما كنسهطا ديرك
 ۱4۹ یدقع لم هللا ناتسهل

 ۱۰۹۷ یافو كناشاب دجا لاضاق

 ۱۰۹: یسدمصاحم هعقد یعنکیا ثم هنایو

 ۱۰۹۹ یسولج كنايلس ناطلس یمنکیا
 ۱۱۰ یرلهغئود یرک كرابلهسک

 ۱۲۰۴  یتولح هكلدحا ناطلس ئكي

 تم هل ایل هس# كب اشاپ نط صمهداز یلیرپ وک
 یسمشود دیهشهده رام نالوا

 ۱۱۰۰ یسعا طبض ینءهطا رقاس ثاکیدنو

 ۱۱۰۹ یم ولح ثي اهطصم ناطاع یعنکیا

 ۱۱۳۰۸ قیرفظء سوغول

 ۱۰۸ قیب ولهم هدقازآ كن ورتي (یلد)ك وع

 ۹-۱ قی رفظم شالوا

 ۱۱۹۰ یسهب راح اش ز

 ۱۱۰ یدقع كتسهدهاعم هعقول را
 ۱۹۰ یسولح كدحا ناطلس یعچ وا

 یو رتپ هج وق كناشاپ دم یجهطلاب
 ۱۱ یسعاشوق هدنراتک مرا تور

 یدعع هقاصم و

۱ 

۱ 

 یتلچآ كني رامت.کم هبدشر |

 یسولج كنامع ناطلم یعنچوا |

 ولج كافطصم ناطاس ییبخچ وا |

 ۹ یدقع كس هدهاعم هحراتیاق

5 ٤ 

 1 یروهظ كهاش ردا هدنا ردا

 . یمسواح كدو# ناداس یجنرب
 ۱۹ . یسلدیا ملص دقع هللا نارا
 ۵۴ - یسلدیا ملص قع هلبا ایوروا

۳ 

 ٠ یسلک هترادص كناشاپ بغار هجوق

 د یمهب رام هیسور كوبب
 ۱۷ يس ولج كديجلادبع لاطلص ىج رب

 3 5 ىسواج كيلس ناطلس یبنچوا
 و یدقع كنسهدهامم شاي

 3 ورخ هرمصع كطرایاتو نومل ویا

 ۲۴ یمولج كنافطصم ناطلس یعندرد

 یسولج كدومم ناطلس یمنکیا
 o یستچآ برج كنهیسور
 2 یدقع انس هدهاعم "شرکب
 ۹ 8 ۸ : یس هلن اغ یاهو

 9 یس؛ازق زاهقها كناقسل مص

 3 یهیدات كناشاپ يلع ینلده
 2 ايۋ 3

 تم هعق و

 یرللیکش و
 ی داشک كن + رمط بتکم

 ["یشقلا برح نالعا رار ک3 كهیس ور

 یدةع كنسهدهاعم هن ردا

 ۱۸ ییایق كناشاب یاع دمت یسیلاو رصم

 ی دقع كانسهدهاعم یسهلکسا راک.هح

 * یداشک و انب كت هییرح بحكم

 یسهب راحت بوز

 . .یسولج كلاخ ديحلادبع "ناءلس
 ۳ ES هیریخ تایظنت

 سس یدقع كنسنا رقن وق هردنول

 یساطعا زایعما

“e 

۹ 

 یداشک كن هیدادعا" بعکم

 -(. یسقیا برح نالعا كنهیسور
 3 (یسهبراحګ لوپ وتساویس)

 Vf یدقع كم ۔هدهاعمز سراب

 ۷ كياخ دیم!دبع ناطلس ناکعتنج
 ۰ (یسولج ك ری زعلا دمع ناطاس هلیلاترا



 هدير هلیلاح را كشیز

 ۷۹ ی

 هی یا مور دل راکدن واد

 EY 1 یعف گل هل ردا

 ۷1۹۹ یدرفظم یت

 ۷۹۰ ت
 دراکدنوادخ و یدرف

 1۷۱ ن طاس مر هلی هنر

 2 سرا

 ۷۹۵  یلعبض كني راذرط هب رصیل

 ۷۹۰ یف كنيرفرط رهشیکی
 ۷۹۲۷ قیر

 ۸۰۰ یلعیض یسا ومس

 ۸: كدي زباب مرے دلو یوا
 یسع# ود راس

 ۸۰4-۸۱1 (هفس ۱۱) تنش
 ۸۱3 یسولح دل دیگ ن

 ۸۳۴ یرابیدات ۵ رلافطصمهمزو 1

 AoN یسدرصاح

 ۸۷۳ یعتف كس راف رط هیایوی ۲

 ۷ یسالیقسا

 ۱۱ ىطبض كامسهعل

 At یوم ر صا
 At قد غم

 ۸٩۷ یسلدیا هلاصم هليا

 AA قیر 1

 AB یعف كن
 A0 ییرفظم ٠ صو

 ( دلیلا ۱ كدام ناطلم
 ۸۶۶( یسولج دم ناطلس 2

 ۸۷:۷ یعق "

 Af یسلوا مبا هزق

 At یعف “لنک

 ۸3 1 يبا حواف ۹
 a یک
 ۸24۸ یلعیض كکسر

 Ave _ كفلد وب اب را هل تافو 0

 1۷۷ +۱۰ "الماک كن اد

A۸° 

 + PIS یی .

 ۸۷۳ یسلدیا ملص دقع هلیتیروهج كيدن و ۱
 ۱۸۰[ ی ی راب نالت ۱ کیا هلیلاصت را كحتاف ترضح
 ۸٩۲ یسقعگهیانایساهللا خود كير لاک | ۱

 ىس وب |
 طبض كلحا وس هروع

 یس راح كيلس ناطاس زواب

 قیرفظم ناریدلاچ
 لفبط كن راقرط ناقسادرك |

 یسهب رام قیاد جر
 یلعبض كن راف رط ماشو باح

 یاقسا هاشم ۱ وذعلا

 یمولج ل !قاظلش

 هللاشرا كد ناطلم
 یسولخ كدحا ناطلس

 طيش رارکت كزبزعت

 | ید

 هلاصم ددعت هلا نارا

 AES گالیا هل نقل ود كن هیس ور

4 
۱۸ 

«۳۰ 

۱ 

۹ 

 . ۲ ؟

 ۹ لیلح نادناخ كن هيمالسا تقالخ

 Aff ىعف كرصم
 جد ۳۹ هلال اعم را یلیلس نا طاس زواي
 یسواح كا يلس ناطالع

 AA یعف دا رغلب
 ۹۹ یلعمض ك ودر
 كلاع كاتسراجم و قیرفطم جاهم
 are | قاحلا ی

 Af یسهمصاح كالا كنهنایو

 ۹ یعغق كدادغب
 هر للا شان دم ,ےلل وق وص 5

 ave | یسهلوا e ا
 لاح را ك يلس اطلس یوناق
 5 وهم هی ناطلس ی

 شا ج كنسيلا وح نج

 ۹Y۸ ؛یلعیض كنس هطآ سی رب ۱

 ۷۹ یسهبراحم . یی ها
 ۹۸۱ یدقد هخاصم هلا شكر دن و

 هللا را كيلس " ناطلش یینکیا
 3 ۱ یسولج كالا دارع هلی .
 نا قبرفظ۰ لیبسلا یداو

 AAV یلعیص كن راقر ط ناقتسح رک

 ۷ یقافر كنيللوة وص
 E (A یلدا دقع دلی" نارا

 ی زنم" جوا هلیلاحت را ثالث دام

 ۱۰۰ هیعفكنسهعاق یر ۱ و یب رفظم هجص رک



 ۱۵ ۰ یادت را كاش راق رخ هفینح وبا مظء
 ۱ درگ هیر دل ناف و كر

SOGی  
 ۱3۴ ی رقس مور كت وراه هدازهش

 ۱3۹ ی رفس مور دا كوراھ هدا رهش

 و کنیم هلیتافو كنيدهم

 ۱۷۰ SANL .وراههنب رب هلیتاف ولت ۲
 ۱۷ یرفس مور
 ۱۷ یروهظ كنتلود هيس رد

 هن هلمساف و كنم ادمع هدسل دنا

 ۳ E ی

 ۱۷۹ لارا كنب رات مضح ثللام ماما ز

 ۳ ۳ هلس اف ۰ كماشه هدسلدا

 یدک کا ءکح ییجت رب

 ۱۸؟ یرفس مور

 ۱۸4 یر وهظ ك:ةلود بلغ! یب

 ۱۹۷ یرقس م ر نالیچآ رارکت

 ۱۸۷ یرللاح تبوقع ك رایکم رب
 دم هنر هلاڪ را كنوراه

 6 هلدبع ترب قو هدکنا
 تهی / ا ل
 4۹ ری رخ كراي ولع

 ۳۰ ییاحت ١ كناضر ىلع ماما -
 ۳۰ یروهظ كردل ود رهاط یني:

 ۷ ۱ هر د كیكح هدد

 TENT ی ۳2

 ۲۱۸ یسمک كامصتهمهنب رب و یلاحت را كت ملا.

 ۳۱۸ دل رل یکی ای.
 را هدسل دنا"

۴ 

 ۱۹ یروهظ 7 ثيل ینپ»

 ۲2 یروهظ كئتاود ناماس لآ
 34 یروهظ ثع:] ود نولوط نب هدرمعم

 ۲:4 یروهظ كنالود نویمطاف هدرمصع
 ۲۷۲ یسمک كرذنمهنیر هلیناف ودلدم هد لدا

 یجب هنر هلینافو دكرذقم»
 4 كاهللادبع 1 یسمک

 E 1 یوروط هشرب هلیتافو كهللادبع
 ي كاش نم رلادیع

 ۳9 "یروهظكنهیو لآ
 یسمک هتموکح یاریکح ىيا هدسل دنا

 یسمع هیلیا مور كناشاپ نایاس | ٥ یسمک هتهوکح كماشع ىکا هدسلدما»

 دروس ي جاحو ریزو |
 قموکح كنالس

e e 
 تیا كسه وا تلود سلدنا

 یروهظ كرايق وجلس
 یسولج كنيقوجل- هاشکام
 یعضو فان لالح خیرات

 ی-هبراګ هقالذ هدسلدنا

 یرفس بیلص لها یجترب |
 ی روهظ كم ود مزراوخ

 یر وهظ كنم ود نیدحوم

 رویظ كرلكب انا
 8۴٩ یرفس بولص لها یعن کیا

 ١ هلیسلوب تواج كنعل ود نو.هطاف

 3 ةفیلخ هدکل ام موم یربغ ندسلدنا

 یساذناط كنرضتسم یسامع

 9 یروهظ گان2ل ود هب وا و

 / اطلس ك -8 وی هب رام ی لو" هب ربط

 ۲ یدادرتسا ندنفرط نیدلاع الص |

 یرف- كه لا یجج را
 یسهب راحت هکارا هدسلدنا
 : یسهب رام باقعلا هدسلدنآ

 یروهظ كنةلود رحا ینب هدسلدنا

 1 یوجه زیکذج |
 ۲ هلی هلیبق هب یلوطانا فای راغلرفط را |

 4 یطبض ندنفرط وک اله كدادغي

 8 و تیاج ههیسابع تفالخو |

 ی ووظ كن هیسامع تفالخ هد مصم ۱

 . ناطلس و یلاحترا كنيزاغ ل رغطرا
۱ 

1 

 هبهلیبق ثنیراتمض» یزاغ نامع
 یرالوا سیر ۱

 وب توان هیقوچلس تلود مور |
 لالقتسا كن هام هيلع تاود ۱

 ۰ ىس

 قیرفظم راصح نو وڌ

 ۳ هحرق كس زاغ ناخروا هدازهش

 ا ىست ناشر یرالوخم هدنراوج |

 یعق کت هس ورب ۱

 (ناطلس هاتنطل هلیل ات را كن زاغ نامع

 یاقعنا هل رات رطح ناخر وا 1

 یسەبراح هپ لام
 یعف كد زا

 ۱ ف كقینزا
 ۱  قاحل اهب هیناذع كلام كن راما یسهرق

 ی

 ا



 لوا ندن رج
 of یراموچه ههکم كرايشدح

 ۳ ۱ هيلع هللا یلص راغي ت رضح

 یراق رشت ییا د ك عدنفا مسو

 ۱ (تشعب) یسملوا لز ۳ یو ه دنا

 هرکوص ندنرچه
 ۲ یسانغ ردي

 ۳ ۰ یسانغ دحا

 1 یدقع ۰ كتسهاصم هیبیدح

 ۸ یعف كنهکم
 ۱ یو ترمخحو یب لاحرا

 ۱ یغلوا نیابعت هفیلخ
 ۲ یعل كقایع

 ۱۲ یسهب را نیدانجا

 یاعرا كرکبوا ترضح
E1 1 ینلوا  

 ۴ یعف كماش
 1۹ یسهب راح ك وهرب

 ۱9 یعف كددق

 ۱6 یسهب رام هیسداق

 )۰ یعف كلاربا و یمهبراحم دن واهن
 ۳۰ یعف كل رمصم

 ترضح و یلاعرا دلرع ترمضح
 8 ۱ نسلوا  هقیلغ طاقع
 ۷ یسهب رام هلطیبس
 1۸ یعغق كبيربق
 ۳۵ ( ترضحو ییاعرا كاع ترضح

 ىسملوا هةيلخ كنيلع

 ۳۹ ییهعقو لج

 ۴۷ لدنخاةمود هرواشمو یرلهرام نیفص

 ۳۸ یسهبرام ناورب
 ۲ هرو یلاعترا كةيلع ترضح

 | یملوا ےل ت تارقت
 در هيه واعم یفالخ كنسح ترضح
 یساواهفهلخ كنه وامم ترشح و ی |

 یسه رماح لوباخسا

 ٩۰ یسمک كدیزب هنیریو ینافو كنه واعم
 | ۰ یهههخاف الب رک

 و

 یعوق و نامز كتاعوقو هحیلشاب نالبدبا رکذ هدباتک
 ردلودح ررتس 5

EE ES كديلو ۱ 

» 

۱ 
 #1 قفالخ كريبز نب هللا دمع

 1 یبنسکیا هئبرب هلیتوف كدبزب
 یسمک ثكت هب واعم

 1 هاوتموکح كرت كن هیواءم ییتکیا
 ۶ كنا ورح هيرب

 3 یسولج ثکللادمع
 ۹Y یی كلى دلا راتخع

 0 یعبض قارع كکللا دع
 كهالادبع یهکم كحاعح

 | E ندنلا
 ۷۷ یسدهیصای هکس كرلمالسا هعفد یبج رب

 4 یرفس ناتسکم
 ۸٩ ۱ كدياو هنیر هلیتافو كکللادبع
 یدک

 ۹ لوف كحاوح

 8-41 یھ كراغشاک و نامو

 4۴-۹4 :یعفف كنابئایسا ینعی سلنا

 41 ىسى كنايلش هنبرب هلیتافو كدیلو
 8۵ - ید-هرصاحم كل وبئاتسا

 ۵4۵ ۱ زی زعلا دبع نی رج هنیر_ هلن اف و كن اهلس
 یسلوا هفیلخ

 هلیلابح زا كزب رعلادبع نب 3
A 

 هنیرب كديزب یعنکیا < 2

 M0 یسمچ كماشه هلیتافو كديزب

 ۱۱ یسلوا ب والغم هد هيا وپ كنج رلا دمع زبما

 ۱۲۱ یسهرصاح یلوپناق-ا كنب زاغ لاطب دیس ۱

 06 | یجن-کیا هنرب هلبئافو كماشه

 ۱۹ یسمنک كدب زب یعنچ وا هشیرب هلی وفهد کات ۲

 ۱۹ یک كوھا ربا هنرب هلیناف وید دل دی رب

 ٩۲۷ یسایادلرت هنا و رح یعیتسکیا یتموکح هد كت [

 ۱۷ یسهب رام باز

 كهللا دبع یسابع 'ةفيلخ كلبا, |
۱ ۱ RS هتفالخ 

 1۳۷ ىلتق كلسم ايا
 ۱۳۹ یاکشت كنسهب وما تلود سا دنا

 14۰ یساشا كني رهش ادفب
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 یامع رات ةدز

 هاش نایلس نب لرغطران لوا ناخ نامعناطاسیزاغ

 نافع ناطاس نی. یزاغ ناخ ناخرزآ واطلط *
 ناغروا ناطلس نب لوا ناخ دارحناطلس راکدنوادخ

 راکدنوادخ داره نب لوا ناخ دیزیاب ناطاس مزید
 دریاب مر دل نب لوا ناخ دم ناطلغ لج

 د ناطلس ېلچ نب یا ناخ 2 ناطلس

 دارم ناطلس نب قا ناخ دم ناطلس اف

 دم : ناطاس مان نب ,یات ناخ دنزیاب ناطلس

 دریاب ناطلس نب لوا ناخ ماس ناطاس زواب

 ملس ناطلس زواب ۳ لرا ناخ نایلبس تب نو اق

 یوناق نایلس ناطلس نب یا ناخ ملس ناطلس
 یا ماس ناطاس نب. ٿلا ناخ مچ

 ثلات داح ناظلس ن تلا ناخ دن

 كلام "ده ناطلس ش لوا نا

 ثلاث دم ناطلس نب لوا ناخ ینطص.
 لدا دج ا ,ناطلس نب یا ناخ ناشع ¿

 قطصم ناطلس هعفد یکی

 ناخ 4 اط

 دحا ناطلس ن لو! ناخ مهار ن

 میهاربا ناطلس نب عبار ناخ ۳ و یجوآ

 مهاربا ناطلس نب یا ناخ ناهلص ناطلس

 مهارا ناطاس نب یاب ناخ .>۱ ناطلس

 دم ناطلس یوا ن ینا ناخ قعصم ناطلس

 دم" ناطلس یجوآ نی تلا ناخ دعا ناطلص

 نطصم ناطلس یعنکیا نب لوا ناخ دوم ناطلس

 قطصمنااعطس کیا نا ٿلا ناخ نامع ناطلس

 دجا ناطلس یعچو نی تلا ناخ قطصم ناطاس

 دجا"ناطلاسیعنچ وا یب لوا اخ اا دبع ناطلس
 نطسم ناطلس یعچرا نب ثلا“ ناخ مل ناطذس
 لوا دیه ناطاس نب عبار IER ناطلع

 لوا دیح ناطلس ن. یا ناخ دو ناطلس یلدع

 یلدع 9 نادلس ن لوا ناخ داد ناطنس

 EC دوم ناطلس نن لوا ناخ ز زعل دنع ,ناطلس

 دچا ناطلس نب میار

 ردلودج ییارضح هناغع نیطالس
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 ۸۹ باب یجب
 هباس .یدقیچ هادم رازتا عفانهع هع و یدنل وا رشت 0

 هلطلو زمغیدلوا مدا « زمکیدروک لیصحو هر هدنسهناهاش

 ا یتسلوا قداص ردق4 هنس لور كوسا رک
 درا قەسنلوب هداعد ريخ ردقهب ‹ كەسابا تمرح و تەح ردق

 نوجا زمغدلوا ىل اهعو ت اعر ە ص هغدخ نوجا زمغ دل وا نامل سم

 ردقو ینه رشا لئاضف هد وجا زمغی دلواناسن او تعاطاهزمهاشداب

 ندا اخ یاد هلئاصخ و تالاک و نروتک هبهحرد ورا

 تظاومهزک ذ دهم راک ذا كتافصلاعم تاذ رب تمهیلاع هل ون

  ثسدقا رار مشوا ىلا عت بحاو بانح ناه .ردنمهفبطو سدقم كلا

 لرخ کیدا هدهعرد هتشول ونک و تقام هنس رل واه دوحو

 1 .نلسر اد هم رح نیمآ نوسر و ا تقفوم هد رل ثا

 ےہ زوم هے یھ

 4 ها طاش هس ات میام ریما ری هناطدم یراع رم لر #۳

 4 یر اوم د اط ا 3

 یارو راک ییا ا ی
\YoAwul.e 11ى ۸  

 ۱۲۹۲ نابع



 ۱ را لنایع رصتخت

  نالوا ارم هرلرود یسا هدنسولح یادتا ةازنهاشدا
 نلرو سونافتسا و هبهبراحم هليا هبسور ییالوط ندرلهتاغ
 روتف اعطق هنن هدلاح یرافدلوا روح اتما یت راهدهاعم

 یماظن ورابدشلاح هنلاح حالصا كلود زودنو هحک بویمروتک

 دیدجت یراحالسو قیسنت هلراماظن لزوک تیاغ یودرا نالیزوب
 بو وقف هلو ینهیلام روما . رابدر دا ریمعت یراماکحتساو

 سولجو رایدروتک هنر یراتعا نالوا هحهلام كزملود

 ییضلاف كرلح رو نالوا هدکمالر و یراضناف مدقا ندن ران وب اه

 بلج یترکشت كراغاو راب كردبا هوس و نیصت هرزوا تلادع
 - حالصا راهمکح . یدلت وف هلو یرهرادا تالو . رابدّسا

 هناکوکسم . یدلزود هلران وناق لف نمهللدع روما بولبدنا

 قرهلسام رانوناق قوجرب راد هنتهحره كنهراداو كره ریو ماظن

 نالوا هلرلتلود نجا یدلک هشر قشحو راتعا دل زهل ود

 «یتلادع ؛لزمهاشداب قرهلستوط لوبرب هنامکحو هنالقاع هدهدنابام
 ۱۳ 0 ان لب نامند اس هه یراق نی روت هام
 لثم ید هدننسهرا كراموق ینحا هل اب نمشدو تسود

 ۱ یدک هک

 نالواكعد ور كتلود یه كور كا كاهاشداب لداعوب

 رابتکم قوچ رب ندیکی هدهباس وب . یدلدا فرص هفراعم

 لوس ارکف سکھ .یدنوق هماظن هدايز اهد یرلکساو یدلجآ
 قلخ تفرعمو ع نالوا تندم هطساو مهم كلا بودا رلیقرت
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 یسهغاخ كمسق یجنکما

 تدم هنس زوب چوا زملود هلهحو زمکیدروک هدیرافوت

 ندکدترتبت یابوروا كردبا حتف رار قوج ر ندزکدو ندهرق
 كلزستعاطاهدنایالو هلیبسح یفلابروز كنب رکسع یرحیکی هرکص

 الوا .یداغوا هراقلقشپ راق كوس هلیسلزو كنهرادا قرەترا

 یرلتربغ كرلاشاب نیسحو ییطصم . دما لضاف « دم لیرروک

 هدبلدع :ییا ناخ دو نال بونلا کوا زآ رب كنون هلبا

 هرایش یلرخ قوح ر ندنغیدر دلاق ندنک وک یاخوا هتف

 ردل زو کا هدنرود ناخ دی ادبع ناطلسو یدنل وا قفوم

 هللغ یخد هبهسور نایمروط یرک ندقلاق هتلود امناد ناه

 . یدلدیا

 مرا رونه تاعوقو كلهن زونوا . یکی لوص وش
 زعاتک هدنسولج كناخ زیزعلادنع ناطلس ندضیدلوا یلام

 ضدنا زمهاشداب زمتمعل و هداروب هدهتسلا رولو تباه

 یملیوس ینراقحهلوط عقومرب لصا هدزمحرات كنيراترضح
 ۲ رردا a ندهفطو

 یه یسلراقح 2 اقم كلکوس ین دلوا قبال دزع ود

 ن ی ناخ دیادبع ناطلس نانلوب زمهاشدایو هفلخ مولا

 . یدلاق هسرلت رضح ناخ دیمادع



  ۱ ۸٩لنامع رصتخ تارشنی 

 رکشعهنورب هد متوشرنات یم را یروطاربعا هسنارفو قمشقلاق

 رهن ردنوک انا راز هاروا موو ۰ یدشمشقح گهرا

 کوا كغلاتقو یدنلوا ازح رات رتو نادىم هداسف هلکل مش رب دت
 ۲ یدنلآ

 هاشدا ترضح نالوا هدنشاي قرق قحنا هدنساننا رهئاغوب

 (۱۲۷۷) یدقج تحت ناخز زعلادع ناطلس یردارب ؛ردا تافو

 هدننامز ثلاث ملس  روصت هدنتفو ینطصم ناطلس یجنچوا
 تاحالاصا نالسالشاب ًادح هدنامز نت دوم و نالوا تاشل

 ینرلهرع و یداروک هلْشال هدنرود كهاشدا یلتربغ و لصا

 شا درشر یینطصم ر رو هدص وصح ول . یدالشاب کنن و

 هح وف هرالیر وک هرابللوق و ےن دک وفا تم دجح كوس

 راد كر زوو ۰ دد ارد كح هر دتا فاخ هراغار

 كوم كأ هموم تاذلا هزار 4 ندا ر دقت ییس4:سح

 هزعلود دادیخادبع ناطلس نرتسو یرارنا تیحو تناتم
 هدهحرد كح هر دتا داهل ر دن ال ایا یتسدنک تل وا يبدتا

 . ردردقن نایاشو لوس

 ؟یدلدنا هوست لصت یبهللسم رصم هدنسولج كدیجلادبع ناطلس
 ؟یدنل وانالعاهن. هدنن و اه طح هناخلک ؟یدلباب هلواقم. هن نوجا رازاغو
 ؟ یدلو هنا هن هه رام هیسور ؟ یدنلت وق هل راربب دن یک هن تلود

 یناه یرلقفتم زا ود وشراق هبهیسور ؟ یدیای هن اشاپ رم رادرس
 ؟ یدارو رارق هه هلبسهدهاعم سراب ؟ رلب دياي هن رلت و و یدرلتلود

 ناشیلاج هتاحالصا ؟یدلدبا هه وسن لصن یراهلئسم هروسو ناتو و غاطهرف

 ؟یدکب مکه نرو یدتباتافو تقوهن دیجلادبع ناطلس ؟ر دیک مظعاردص
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 تدم هنس زوي چوا زملود هلهحو زمکیدروک هد راقوب
 نیز دس یاب وروا كردا حتف رار قوج ر ندرکدو ندهرق

 كلزستعاطاهدنایالو هلییسح ینلابروز كن رکسع یرجیکی هرکص
 الوا . یداغوا هراقلقشی راق لوس هلیسلزو كنهرادا قرهنرآ

 یراتربغ كرلاشا نیسحو ینطصم .دمحا لضاف دم یلیر وک

 دوغ وات ناع دو ناظم رفلا یو
 هرایش یلربخ قوح,رب ندید و دلاق ندنک وک ینغاحوا هتنتف

 رداس نو ییا هدنزوب.ناخ و ادع ناطلسو یدنل وا قفوم
Mae. 3» 

 هلع ید ههم سور نایمروط یرک ندقلانف هتل ود اعاد ناه

 . یدلدیا

 زعاتک هدنسولج كناخ زیزعلادنع ناطلس ندضدلوا ىلا

 نصهدتقا زمهاشدا زمتمعل لو هدارو هده سلا رولو تباه

 یملیوس ینراقحهلوط عقومر لص هدزمحرات كنيرلت ضح

 . رردیا دع ندەفىظو

 یہ یسلراقح 4-ٌماقم كلکوب ین دلوا قبال كزع ود

 ن یا ناخ دیادبع ناطلس نالو زمهاشدایو هفیلخ مولا
 . یدلاق هسرات مضح ا دیمادىع



 یخ دات ادنایع رصتخ ۸

 رکشعهتورب هد منوشرنات يمر یروطاربعا هسنارفو قمشقلاق

 داره ردنوک اما رازف هباروا طقف . یدشمشقیچ که راک

 کوا كعلاتقو یدنلوا ازح رانرتو نادم هداسف هلکل میدن
 0 یدنلآ

 هاشدا ترضح نالوا هدنشاب قرق قحنآ هدنسانا رلهلئافوب

 (۱۳۷/۷) یدق.ج هتخ ناغزب زعلادبع ناطلس یردار هاردا تافو

 هدننامز ثلا ملس 0 نو هدنتف و ییطصم ناطاس یحنجوآ

 تاحالصا نالسالشا دح هدنامزژ ین دوم و نالا دشت

 ینرلهرع و یدلروک هلشال هدنرود كهاشداب لتربغ و لصا
 شا د شر ییطصم ES هدص وصح 2 ۰ یدالتشاب گو

 هح وف هرایلبر وک هرابللوق وص یتسیدنک كردا تمدخ كو

 رب ادب كر زوو ۰ ید رو بارد كح هر دا فلخ هرادعار

 كو كا هم ومگ تاذلاب هر ندا ردق ییسهنسح

 هزعلود داد ادع ناطلس نرتسو ییرارا ته و تام
 هدهحرد كح هر دشا داهلتخر دنالایلا یسدنکكلوا ییدتا

 : ردر دق نایاشو كوس

 ؟یدل دیا هب وسل لضن یس هلئسم رصم هدنس ولح كديجلادبع ناطلس

 ؟یدنل وانالعاهن. هدنن و اه طح هناخلک ؟یدلباب هلواقم هن نوجا رازاغو
 ؟ یل ی e هسور ؟ یدنلتوق هیدن یک ه تلود

 ؟ یدارو رارق هه 2 ؟ رلیداپ هن اکو و یدرلتلود

 a ؟یدل دنا هوست لصن یراهلئسم هر وسو غاطهرف

 یی دیک ه نیرو یدتاتافو تق وهب دم ادبع ناطلس ؟ر ؟ دیک مظعاردص



 ۸ باب ی: شم

 ینهعفادم هلتراسج ههسور كزغلود .یدکهحالوا نمراودرا

 كنسامتود هسور ندنکیدردتبا لیم هزب ی رلکروب كرابلابوروا
 زسنارف هشرزوا یسقا هلقلقحاف یسامننود یلناهع ی هدیونس

 ههبسور یغنالارق ابندراس یهدابلاسا هدر و یرلتلود ریلکناو

 هیسورو یدقیچهعرف یرلودرا كل نمرلتسود ؛اردیابرحنالعا
 قوچ كعرفو ی هعلق لوبوتساوس نبتم تاغ قرهلوا بولغم
 صراق هدیلوطا ا ندز هدرافوقسوم . یدلدا طبض یرارب

 هدیراقلنامرهق یهدصراق دلنمرکسع هدهسراشلآ ینسەهملق

 . یدشمالاق یغاشا ندنراقل رداهم یهدهرتسلس

 ینهدهاعم ( سراب ) نانلوا دقع هدنسهنس ۱۳۷۳ تیاچ

 سارا ندهبسورو یدنود هز صراقو ههبسور عرف هلا

 ی بولیردشلر هلا ناده و حال وا PE یمهعطق

 تیرا هدكیرص یدنوق هنلاح كلکب ر عا هزعلود هایمان

 كيهسور هد و هزعل ود هن هدهد زکد فیت یدنلکی یمهرادا

 هیسور لصا ندتیعونم وب هکیدنلوا نایب یکجهیمریک یمامت ود
 : یدرو دا ررض

 داسف ندنلآ لا هیسور نایمالی یکیدتسیا هلبا اغوغ

 یسایقشانانوب ماطربو یدربدنالقاا یرایلغاط هرق قرهراقىچ
 بولبر و یرلهس ر كرل صاع هدهسلا ی دلر دنا هس راف رط هلاحرت

 هدنرافرط ماش هلا نال لبح زکلای . یدنوق هناوب راشبا
 تو وف هتتف هدنسهرآ :رابنورام كيل وتاق هلبا رایزردو رلئاملسم
 هب هب سم ی راد زرد رازیلکنا نم کس دود ناف قوح ر

 اب



 یح ران یلنامع رمهتخم ۸

 یواسم هدنروضح نوناقكنيلاها هل دم ربغو سم كرهلیدیا

 هلراب رحیکی و ؛ ینج هیملن وق وط هنلامو ناح كنهسکو ییبدلوا

 نالعا یفحهل رب ذلاق كلراتداع اف شمشلرب هدنتفو ی رلقلقشب راق
 هنحالصا هحتهح یه كنءهرادا یخد کر ندنو . ید وا

 هع بلوا او دارا کرو وهل هدایز كيماظن ى كو

 هنسل ورلبا كقلخ قرهلبجا هدرابتکم ضعب بولنا رثنوناقریاد

 ۱ یدلشلاح

 قوقو ینکیدلو رابا هلل و كزعلود یتلود هیسور هکویلاح
 یدمش هسرب كافیعض کسا . یدرویمجح یفیدرا هدتک

 هراءلهسع ی رات ضح ناخدىادع ناطلس الثمو شش رآ زعوق

 كحهدا هام 2 هحرلکس نالوا بولغم ءرلف وقسومو

 :یدتمیس وا :تنازدق و ت دش ردق

 رامور .هلبارلکیلوتاق هدنقحیف رصت كناسللک قهدش رش سدق
 هسوردلردب۱ هدافتسا ندقل زمن وغب وارب نالو! لصاح هدنیسهرآ

 هل رافیلکت كج هیم هل دما لوق قاط رب ی فرقی روهشمهل و بناتسا
 یزوس نوشقلاق هنساوعدكما هناجیران ابتسرخ و یدردنوک
 زملود ندنکندردنوک رکسعهدهنادخ هلا حالوا نوجا كع وروب

 . یدتسنا برح نالعا ههبسور هدنش را ۸

 هدلاح یرلکدتسا كم اهب هبفوص ندنرزوا ندو رافوقسوم

 اف یصراتمشد هدنرله رام تاقلقو هعاتل وا 1 هه تخم

 هدسودزا فوقسوم ندا هرصاسحت ییهرتساسو یدزو هدلاح

 قرهلوا روح هکملکح یشراق هنفلنامرهق كنىراردام ینامع
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 ۸۱ باب یجنشب

 ردق كس ترد تاب كرەليدبا لتف یرانک هلا و یدلتاوط |

 (۱۳۲ع۱) یدک ر یعاظتناو ماظن كتلود هلسلردلوا كمدا |

 هکملکی كراینانو بوبازوا هٌ دازوا ینایصع هروم طقف |

 یرلیصاع هفیجا ندقیجا یراتلود ایوروا نروک ینغیدالشاب |
  فوقسوم و زیلکنا و زسنارف تیاهن و . راشمالشاب کا مارا |

 ندقدقابی اغ ود مز هر زمسقح هدنراوا بوشلرب یا ود

 یو نیلود .یدراشملا قیدصت یتلالقتسا كتا 3

 هسور ندزفیلوا فعط هح رکسع Eh بومتسلا قم اط

 فوقسوم و یدتبا برح نالعا هزب هنب كردبا هام یو
 هلسهدهاعم (هنردا) تام بوورو یغوط ههنردا یراودرا " ۱

 هج رابنالاقكنابباراسپ هدیلبا مورویراف رط هخسخا هدیلوطان ۲

 یانللدا حلص قرهنناط متر یفللارق كنانو و قرهنلوا كرت ىس

 قرهلوا یصاع هتلود اشا ىلع دم یسلاو رصم هدءهرا و

 شاپ میهار یلرصم و شمروط یشراق هزعلود هدهسنوق و هداکع

 قافتا هلبا هیسور دوم ناطاس ندنکیدیرو یرغوط ههبهانوک
 . ردثلوا روح کما اضءا یتسهدهاعم (یسهلکسا راکنخ)و "

 یسهرادا هب رود ردق هب هنطا بولشو وا هدهلب ااشاب ىلع دم تقاع ۱

 هتتموکح هلو دوس ناطاس طقف . یدلدبا هلاوح اکوا

 اب ليام E اب € ییلاور نالوا بقر

 ودرا وب و یدردنوک ودرا ر هنرزوا رابلرصم هدنسادناموق

 و هدهسا یدلوا بولغم هماشاب مهاربا هدنسهب رام « بيز »

۹ 
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 تلا ماش اشاب ىلع یلنلد هم ارا یلاو هدنرلف رط هاي

 3 مدنرود دوم ناطلسو شهرک هللو تالفکرش یر ندننامز

 ییا 2 رهبملکد یرلما ییدرو كتلود هسيا

 ٠ ىم هنتلآ مکح هدکناروا تباه ۰ یدالتاب کا مکح یک

 . یدلردلوا ۱ هنرز وا اشاب ىلع نوا

 ا وا ا درااروا طقف .ةىلدنلا ٠ هتتعاطا .یتهخ هسايو
 3 . یدلوا تبس هتسموس كننابصء نانو یمخ داسف

 E2 ناق ندرامور بوروس نوزوا قوح یناصع هروم

 3 ناصع هدهدرلهطا . رلیدقاب سام ود یلنامع هدهمشح راراک ادف

 ۳ لا رارسا قو رو یداروا هدیسهطا نقاب توقج
 ۳ سرادا نوجا قلا یسهفرا نوتس كنناصع هروم تاهت
 ٠ كرامور هللرلودرا كرهل ریو هیاشاپ میهاربا یلغوا كنسبلاو رصم

 3 . یدلشلاح هتسهسرت

 9 هال یربروز یرحکب هددوم ناطلس هدهرصوب
 . ماظن یرانایارا هشيا هدنجما یرحیکب ندنفیدروق کما هیرت

 E دارق وو شمر و رارق کمر دتا ملعت هترزوا لوصا رسم

 ۰ ۰ قدهرب.لاق ناغزق هني ك راب رجیکب هلهج و ییمخت كهاشداب ترضح
 قترا طقف . یدشلوا بحوم یرلغالیوط هدنادبم تا

 و نایمروک شيا هدافوغو ناناسص ماج هنقلخ رهش سکه
 یرابخاض سوما لا ند دوا شعا-وا شمقس ندنارشح

 . .یدالب وط وا كف رش عاحنس نالکید هدننادیم دا ناطلس

 . هیوط یرلبروز یرحیکی نایلوا یضار همیلست بولوا هدنرلهلشق



 ۷۵ باب یجنشب

 ر ےاسکاع یی ر یرادمکح فوقسوم ندنفیدلوا شمشوبوا هللا
 مه لیا مور مه هدنسهنس ۱۲۲۵ هلا برح نالعا هزّملود

 بوروس هنس چواو یدنالشاب هغملشپ راح هللا هی-ور هدنل وطانا

 هد رلنابتسرخ پرص . یدلزو نعودرا ندنغل رسماظن ص رکس ع

 یود كردبا نایصع بونالپوط هنشاب كنبرب هدنمسا یکروب مرق
 هیاغوع هدنسهوآ هسنووو هسنارف تیا ::یدرلرو هاش

 . یداب یتسهدهاعم ( تشرکب ) هلمز راف وقسوم ندنغیدن الاشاب

 ابباراسب بولیسک دودح ینامریا «تور» هر یقوص «هلروط»

 كنه سور هسرزوا نادغ حالواو ید وا 1 هفوقس وم

 . یدلرو رازابتما ضم هدهرایاب رص قرهلبناط یتح یسهاج

 -راقیچ نایصع هنب بویعا تعانق هلرازابتما وب رایلبرص
 هدساروا هرزوا كمر و وکر و هتل ود هدنسهنس ۱۲۳۷ ندن راقد

 ۰ یدلن وف هنلاح كلسن ر ر یک نادغبو حالوا

 یهس كرر هلا یهندمو کم راساهو هدناتسلع

oTران ورد رس یک تانک ی  
 یهداروا بولوا اد رص یا دوم ناطلس . یدرلرو دیا

 نالوا شلا هنلا یدنک فرص ییهدادا كرهنک یرانمهلوک

 هداز اشابلع دن .یدردنوک هنرزوا رایباهو یناشاب ىلع دم
 ندن رالا یتیمرح اوهر هت راکم كرلصاع ساب مارا

 روبحم هغمروط هحتحار هدنرازب یلرب ین رلیدنکو  یدراتروق

 BE ۰ یدسا

 ر
7 



 یحرات یناهع رصتخم ۷۸

 یرود دو ناطلس یجنکیا

 .دوم نانلوا دع یمسّوم یحنکیا هلزفلود قرهلوا یلقح

 ینسارجا تاحالصا ارابتعا ندننوک یراسولج یرلترضح یی
 هننرللمالردا ماود راقلانف سا تدمرب هدهسیا راشملیار وصت

 . بدم هلوا قفوم

 2م دانند هر رح, اشاب ییطصم را دفا رب مظعا ردص

 - روز ندنغیدل واشک هللایرکسع تیالو هجرلکم بویم هک

 . یدرویلیوس هسکره ییغیدلوا هدنسوزرآ هسرت یرلاب

 هلوسناتسا رلکیو اا ندراتالو نوتب هلبربدت كرادقاربب

 یدل ړ دتا نیم هنرلقجهنلو هدقادص ههاشداب كرهل دنا بلح

 دیدح ماظن نالیداوح ندنف رطیرجکی هدننامز ملسناطاسو

 هغملباب رکسع یکی هلیمان مایک هرزوا قعوط یر كنیرکسع
 هنسبدنک شاو شاو یرلنمشد كرادقارب طقف ۰ یدنالشاب

 هرک وصو رایدردتغاط ییرکسع تالو یهدنناب كرهربو تبنما

 یک یراقدقای هدنغانوف یرادقارب قرهنالقایا رلبرحکب نوکر

 كرهردلوا "الماکهدننآرفن ناکسیب هرکوص ندهراحمنوکنوا
 . رابدلهزات ین راکل زس دا سا هن

 و مس كرديا لاح را هدییطصم ناطلس قلهراو

 . یدلاو هی د زارع 111 هقشل

 ٠ هیسور طرابات وب نوئلوان یروطاربعا هسارف هدهرص و



 ۷۷ ۱ باب یجنشا

 یدسا كرت یتموکح ماددا یلتربغ وا هدنسهنس ىج زوقط نوا

 هح ییطصم ناطلتس یحندود نیسهدازپش كلوا د ادعو
 بیس 4لاسفا كتلود و لو ید وط كالا ملس . یدقیح

 نالوا هدنرلفرط هنوط .یدناشمالک ۲ رامدا قوج یک هلوا

 یلدوک كل رهلک ردق هلوساتسا هلا ودرا اما یفطصم ارقا رہ

 یدلهس ی رسدا یعنامق ناراقح

 هنسر و ید شملبا تافو 9 ملس ناطلس هدهرصوت

 دلرهلکح دنعا رق هشوک ییطصم ناطلس نالاق هدتموطح ردو

 یجالصا كود بول و هدننسرح راد كمياس ناطلس هر

 مالح كتلا اسو نالوا شما ادس فوقو هنیراکفا گو دیش

 اهد ینتیففوم هدابود بط تدش یدنک لباقم هنسلوا میلاتو
 ۱۲۲۳ یرلت رضح یادوم ناطلم نانلو كحءدیا نام اتهدایز

 . یدسا سولح هنت  دادحا هدنحرات

 _ وچ چھ

 ؟ یدیا رودبا وزرا قعا هلو یدسا سولح تقو هن ثلاث مجلس

 زسنارف کناه یرصم ؟ یدتیب لصن.هبرام نالوا هللا هیسورو هسع
 لصناشاپ لعدم ؟ یداراقیچ رازسنارف هلیمدراب دلرلیک و یدلا یلارنج
 زیلکنا ؟یدا هدر اشاپییع یینلدهبت ؟رلیدنا هدهرتراساهو ؟یدهرو

 یقنابق ؟یدلا یرهعلقکناه هیسورو یدلک نوع هلوبناتسا یساغود
 ؟رل دتبا تموکح ردقهن عیار یافطصم و ثا ان میلس ؟ یدلوا هل ی داس

 ؟ یدیا هن اشا ینطصم رادقاریب



 یوا ین اعع مص ا

 هنسدنک هسا ندکمردنوک رکسع هسرزوا هدودا روح هناصع

 یسلاو رصم هتشلا بار و :تیسان» یسلدنا هبحوت یتلاشاب رصم

 . یدهروت هللروص وب اشاب ىلع دج روپشم

 یاهو هدنراف رط دج هدناتسبرع یک رویم هللاغ دوج وم
 ٠ نوجما جح قرهفراع هدهترافرط زاحح بوقیج یمهقاط

 نالوا یلاو هدنفرط هساب .یدرلرویقارب افحو اذا دما هراندک

 . یداللشاب اهم سد تالصک رس وش زاو هتک هد اما ىلع ینلد و

 یروطارعا هسنارف 2 ندکدنود هب هسارف ند رصم

 هلومناتسا قرهتوط ییلو كمنک شوخ هللود طرابانوب نالوا

 نالوا هدنرزوا اغوغ هللا هسنارف تقو وا . یدشمردنوک یجلیا

 یزاغو هعلق قانح یسامن ود زماکنا ردا شالت ندنوب رازیلکنا

 ۶ تهاتشدا ور ها .یدرک “هدا نو
 هفملنوق وشراق كرهلزد راپوط هنسق رادکساو لومناتسا
 ۰ یدنود یرک قرهعازق یش رب ان ودو یدنل رضاح

 بوشقلاق هم هراح هلزعلود هدهبسور رار هللا هرتلکنا

 هدهدرفس ویو رایدلا ینرلهعلق نامرکفآ و نیتوخ رافوقسوم
 ۰ یدار ا قوج یرکنع داخ ماظن ثمنلس ناطلس

 شم ۲ 9

 یرود ینطصم ناطلس یج درد

 .وصخ كرابرچیکب هکدلروک یفیداراب هسیا لدیدج ماظن
 . كتتطلس كميلس ناطاسو ۱۲۲۲ كئرج . یدرویترا یراتم



 Vo باب یحنش

 هدکعا ماود هبراح هللا هیسورو هس# هدنسولج كالا" ملس

 روپشم یادناموق فوقسوم ؛راشملا یدارفلب رایلهسع بولوا
 تیبا صوصخایو ییرهعلق ماط رب كنهلوط هد فرراوم

 . یدروسدبا ثالیشح و قرهلآ یتسهملق «لیعامسا » نالوا مکح
 نوشس یسهرادا لوصا كيهسنارف هدءرص وا طقف

 هعضموقوا نادم هنبراتأود ابوروا نوتب یلاها ا
 حلص هلط رش یمهداعا لدودح یسا هلم هسک ندنرلقدشقلاق

 كره هلروط هنر یر یزوا هرکوص تفو زارو ىدا

 یدلیاب یسهدهاعم (شاب) هد ها هسور هلطرش یلدا دودح

 زسنارف یک .یدرویرتسوک شاب یرب ند یرب كنه
 دنه دراز لکتا را اتوب مرزها روش لار تا

 .دشاغوا یزعلودو شعا طض یرصم هلساعدا قماق ینلوب

 كمنلس ناطلس .یدشملبا هرصاحم هدننسهعلق هاکع» نوجا قمر

 یاکع یرلرکسع دیدج ماظن ینیدیاب هرزوا قلوا هنوغ رب
 ندقآ سماظن ,تاماظتنا .ندنکسومرک دا و

 كنبربروز یرحیکی لاح ویو یدلروک ینیدلوا یلربخ ردق هن
 ۲ یدرترآ ی ایک نالوا E ماظن

 ندرصم رازسنارف هلیمدرا كرازلکنا هرکوص تدم رب

 یلکوک نالوا گیت مطلق هلس ودرا لنامع هدهسیا یدل راقبح

 هداروا تاذ رب یتیارد هدنمان اغا منع رم ییلاوق یسیشاب وص
 یا ندنکنلنا طض یالو بوترآ یدوش ه-کدتکو یدلاو



 باب یجنشب

 ردق هزعامز ندنسولح ثلات ماس

TAT)۱۲۷۷ ) 

 | صف

 یرود ییطصم ناطلس یحد رد و ملس ناطلس یحنج وا

a 

 یرود ناخ ملس ناطلس یجچوا

 ندا سولح هدنشا ا یضرکب هدنتنهتس ۱۳۵۳ ت رک

 رب یجحمدبا وزرا ییقرت و یللقع تیاغ یرلترضح ثلاث مل
 قم ماظن هللا ملعت یک رایلاپوروا هدز بولوا هاشداب

 كلورلبا هلتروص راسو شعوشود قوچ نوجا یسملپا
 كب تقو وا زعلود . یدشملیا روصت تاحالصا ضعب نوجا

 یحنج والوالا یموزل یسلزود كنسهرادانالوا شازو هدابز

 هدشلاث لسو رایدلبا سح اشاب بغار هجوق هللا ینطصم ناطاس
 یناقش راق كنامز هدهسبا یدو هدرابشت ضعب لعفلاب هدلویوپ

 زیهاشداپ زمتمعن یلو یسارحا كناحالصا بولوا عنام اکوب
 هناح دونم ناطلس یجنکیا یراردب لوس كنسرلترمضح نمدنقا

 ۰ ردشل وا رسم



 VE باب یجندرد

 یه او یدا هاشداب  یحاص قالخا لزوکو ییتربغ تباغ ناخ

 اب داع E یلارنح هسور . یدشمقح هت هدنامز ۳

 هب رام وش ندنش دلوا هدقع ال رضاح م وزوت هن رزوا لوماتسا

 (هجراساق)رو یدلداحلص زسهراح نوجا كمرب و تیام هنسالب

 ۰ یدازف لالاقتسا عرف هلا هدهاعم و یدالاضما یسهدهاعم

 ندنغب دل وا ی هلدح كن ه.سور یزوس یالقتسا عرق

 یرلا وعد تنطلس هدنحشا یراناخعرف هن راق رو هتس چاق 2

 قرهفوصرت عهتکلع کوا هلىسەن ام هداعا یشاساب وراقبح

 زهل ود ندنغیدزو هلهحوو یتسهدهاعم هحراتاقو یدلبا طض

ECهلا هيس ور هد هتک هد۹سل دلت | بترح نالعا ه هيس ور  

 وو یدالشاب هغلوا بولغم هن صرلودرا هلغموق هادم یتفاقا

 یافطصمناطلسهلرنافو كلوا دی دعناطلس هدنسهرا راتک الف §

 هکیدلوب عوق و یسولج كلام میلس ناطاس یبهدازیس كثلاث
 اع تاذر شما تشن هناحالصا ساشا هدزهلود هیلاراشم

 . ردشلدبا راتعا یجشنالشاب كنا یهدیغاشا یامز ندنف وا

ETتقوهت ثلائدجا ؟یدک لصن قتنطلس ًهبش كنافطصم ناطلس  

 یبهروم ؟ یدلوا هن یسهعلث تاههراحم هللا ورت لوس ؟ یدتا سولج

 دجا ؟یدلروک هرم هن ندراهراحم نالوا هللانارباوهسع ؟یدتا عت ےک

 هلرلیک هدننامز ؟یدتا سولج قون لوا دوم ؟ردلصت یرود ثلات
 رل دتا سولح تقو هن ثلاث یافطصمو تلا ناشع ؟ یدنلوا ه را

 ؟یدلوا مظعاردص نامزهن اشاپ بغارهجوق ؟ یدک لصن یرلتموکحو
 ؟یدنا سولحتقو هن لوا دی ادیع ؟یدنالشاب لصن یسهراحم هیسور

 ؟ردشق |تافو تقوهن لوادیخادبع ؟ رده یماکعا یسهدهاعم هجراتباق



 ودق هرات ۱۱۸۷ ند ۱۱۷۱ قرهلوا هاشداب ییطصم ناطلس

 یه داش اشاب بغار هحوقو یدتا دک همی شب فا نوا

 وب هرکوص هدیا یدک قالرا كب هد رود كنو هګدم
 یدرک هنجما یدقص هدایز اود هل روهط كىسە راح هس ور

 كنورتپ كویب بولوا یسهییروطارپعا هیسور تقو وا هکهل بوش
 طض ییاتسهل مات یمکءا وک قاتل و نفع وطا ھام

 شمریدشل رارق ینمیسق كهل هللاایسور وایرتسوا قرهروقیسمع |

 هدناتسهل ید كزملود هحنبحوم یسهدهاعم تور هکوبلاحو
 نالعا هب هسور هدنحشرا ۱۱۸۰ لاحو هلغلوا یسهامج قح

 قوح یماماو یطصمناطلس . یدشلوا بیس هنسهل وا برج

 زسماظن مر هت رارکسغ ماظن كرلسور هدلاح یرلکدلبا تربغ

 یمامتود فوقسوم یک ینیدلوا بولغم نمرلودرا زستعاطاو
 شفا یرعاغتود مزب هدزاغو یک هدنسهرآ همشج هللا زقاس
 ناطلس قرهراو ردق هراناقلایو هییمش یسودرا فوقسومو

 تافو هدرانامز ینیدلا كنر رب اف كنهبرام ید ییطصم

 . ردشملا

۳ 

 یرود ناخ دیمادبع یر

 یحنجوا بولوا یسهدازمش تجوک كللا دحا ناطلس

 ۱۲۰۳ ند ۱۱۸۷ و هرکوص ندنتافو كنافطصم ناطلس

 دن ادبع ناطلسیحن رب ندناتنطلس هنسیلانوا اذک ودقهنسهنس
4 ۱ 



 ۷ باب یجد رد

 . یدشلاح قوج ك نوجا یسمرک هنلوت كنتادراو تلود
 دام ناطلس یجدرد بودیا ماود هبراحم هلا جم هدننامز

 یدلدا هلام اک نا هلطرش ییسهداعا هلادودح یهدننابز

 شمالسشاب هیافوغ یرهلآ یفوزآ مرا یسهحشروطارپعا هیسور
 وک هارد و طقف یدراشلک ردق هندو هدرابلهسع و

 دارغا ندنکیدادا بولغم هلشال رللهسع هله بولنوق وشراق
 حلص هلیراطرش یسملق كنسهعلق فوزا و یسهداعا هزعلود
 :.یدنل وا

 نک هلا تیقفوم هغدلوا هلیو لوا دوم ناطلس هتشيا

 رکر اب نکر دیک هیارس ندنفرش عماج هفوصابا هدنیاهن یتنطلس
 ناطاس یحنجوا یردار هنر ندنکیدر وا تافو هدنرز وا

 . ید ناک
 ر 1 ٤

 یرود ناخ نافع ناطلس یحصچوا
 سولح هدنشاب چوا یللاو هدنسهنس ۸ ناعع ناطلس

 بولواهرام هدننامز . یدسا تافو ار هيس چوا بودا

 یدنای وا كيب ترد یعرکی هدنیغنا رب كويب هدلوبناتسا
 روهشم عاشو بیدا یرضوط هنتنطلس رخآ كهاشدایوو

 . ید وا مظعا ردص اا بقا مت

 تو

 یرود ناخ ینطصم ناطلس یحچوا
 یحنح وا یسهدازش كل دما ا ندشا ناعع



 ىج رات ینامع رصتح ۷۰

 هنب نهژوا سنرب ندشدقلاق هبه راح هلسهنام یدنلوا لالخا

 هد اتاب ىلع مظعاردصو یدکی یترلودرا یلناتع هدرارب مقاطرب
 هبهسع كدارغاب و كنعاحنس راوشمط قرهلوا دش هدهب راح

 . یدلدا حلص هلبط رش ئل و

 رد روهط یس ر هدنما ماس ررا نداما هدیارا

 ۳ دو مع هتو ها اوم را ندننادناخ یوقص
 ۳ ربا هوا هراس هدهلزقلود هاش ردان , یدعمتک

 ى انا میا رامار مظعاردصو هغملا یرلرپ ماطرب هدصا
 . یدلوا قفوم گم ی

 و روس یایفرت تسدمو یافصو قود ثلا دما ناطلس

 هدل وساتسا .یدا ڪک قوح لوماتسا هدننامز بولواتاذ

 ما زاغو . ردهدرود وب یسملئاص هرلارل كنناف وص هل ال رب

 عیانصو رعشو یتیسومبولوا رومعمقوج یرلفرط هناخدغاکو

 هتنوکسوتحار زار ییمج ینامعویدلوب "تیغر ینابرا هسف

 . یدلاط

 رو یدتا A تنم كر تلات دما و تدم ر

 هدو كرهک دوحم ناطاس لغوا كنافطصم ناطلس ینکا

 . یدسا تم هس شا 2 ردق هنس هنس ۸

۳ - 

 یرود ناخ دوم ناطلس یر

 ۰ یدا تاد 3 یهراداو نیدنم تاغ لوا دوج ناطلس

 رابتعاتیغر 3
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 ۹۹ رب باریک رد

 رومشم ندیا تموکح هدهسور یرب ندنرود ینطصم ناطلس

 ییماظن یرلفوقسوم نالوا یشحو انداع ردف هنامزوا ورت یلد

 فوزآ هدندزیو شعای تلود رب هلو قرهلا هنتلآ هرادا زب
 قرهشقلاق کور کات هدهدایوروا ور ۰ یدملآ یتسهعلق

 هرکوصو بولغم الوا ه لزا یفکا ررر یلارق جوسا روهشم ق

 هلتیمات رسان روع هدنسهرا رایلتایع لراشو هکیدشلوا بلا

 یدودحیینامع كرهلکب هدنسهراحم «اواتلوی» لراش . ردفورعم "

 هحرزوا- یی وبن لیتو ید وملف رد و

 انا رم یمرطلاب مظعاردص بولیدبا برح نالعا هیولفوقسوم
 قرهردشقص هدنتهح زهرط مر كنرم تور یورپ ل

 كن ےاق یمیراق كورت طقف . یدلاق یش ر هسا رسا

 یسمامراقج امننود هزکد هرقو یشار قوزا كنهبسور 8

 كرهلدا هلاصم هلراطرش یک یسمایشراق هراشبا ناتسهلو "

 یاو انها دم یشدطلاب . یر دکل ر
 ریسآ ین ورتپ هدهسشع اب یهدهاعموب هدنسهاس هرونامر ندهمکح

 3 ی روسنوجما ینیدقار نکیاهدنلا ثكعا

 احا ناطلس بولیدبا برح نالعا هکیدنو هرکوص ندنو

 یسهعطق هروم هلرلطا ضعو یدقبح هرفس هلا اغود تاذلاب

 نایصع وشراق هکیدنو یرامور هزوم هعفد و . یدنلوا حتف

 . یدراشملتآ هنغاحوق كزعلود كردبا

 یسهدهاعم هشولراق یلود هسع هنرزوا یجتف كنهروم



 یدلوا هن هدننامز ینا دا ناطلس ؟یدتا سولج تقو هنو لصن ناهلس

 . ناطلس یضکیا ؟یدلوا دېش هدهرو ؟ی دیاب رل 4 اشاب ینطصم لیروک

 ییروک ؟یدلوا بولفم هدر و یدنازو یرهراح یناه یقطصم

 ؟ رد هل یعاکعا تتسهدهامم هعقولراق ؟ یاب هلو ردیک ,اشاب نیسح "

 سس 06۷ 079

 2 بز
 نشت یخ رد

 e ۱ لس

 ید هش یرود ینطصم ناطاس یخکیا

 شب ینطضم ناطاس یجنکیا هرکو ص ندنسهدهاعم هخ ولراق

 ,E ىح ران یلنامع رصنخ 3۸

 ا یخکیا ؟یدک لصن یرلنامز كوض كد ناطاس یجوآ

 . هرکوص ندننافو كرزوو هدهسایدنالشاب هدهناحالصا یلبخرت

 یجنح وا یردار و E كر هدهب ردا ید ییعصم نالعلس

 . ید رب دتا سولح كرهد تک یدها ناطاس

 E ۲ تت

 یرود دما ناطلس ىع وا

 ردق هتشهنس ۱۱8۳ ندنسهدس ٩۱۱۱۵ ثلاث دخا ناطلس

 . ردشمهروس تنم واح ا ی

 کک . یدادبا هدراءزاحم یخ رب هدننامز تلات دا

1 



 ۳ باب یحدرد

 یصر یاداج هسک رومشم هدلحم مان هاتنز » هدناتسرام بوقبح

 بولسفم یسودرا نابع كردا هراحم هلا اورامور میور وا

 ییا مور نوع هه وط هنن را ةت ندنغیدلوا ناشر و

  هکلهت كوي كوسب رارکت تلود و رایدالشاب هکموروب هننرزوا
 . یدلدبا مظعاردص اتاب یسم یکی كن یلیرروک ندنغیداہغوا

 بولوا هدکعا تمدخ كوي هزفلود اناد ینادناخ یر پوک

 ییدلک هنشاب شيا هدنقو رب لکشم هلو هداشاب نسح يبرر وک

 ر ندحیه ناه و یدردالتوف قلود هلراربدت لز وک هدلاح

 هننارک اذم حلص قرەر دروط یرابل هسک بوالب وط ودرا كوس

 (هحفولراق) روهشم هلا نمشد هدنسهنس ۱۱۱۰ و یداینالشاب
 . یدلساب یسهدهاعم

 نوت هقش ندنسخحارا راوشمط هلسهدهاعم هحف ولراق

 هدنتفو اثاب دما لضاف <« هایرتسوا یمهعطق لدراو ناتسراحم

 هلق فوزاو ءال یراامطف ان اهواو او
 نابتسرخ و یدلرو کدو هروم هلا اجاملاد و ههبسور

 یدلر دلاق راوکرو نانل آ ردف هامزوا ندنراتلود

 هده سل درا دتا ساغ ر یخ هتل ود یسهدهاعم هحف ولراق

 كتکلع و شمر و قلن وغرو قوح هدر رب را۶ نوزوا

 هلتهجو . یدشلروک جایتحا هحلصنوجا قموق هللوب ینسهرادا

 یسمرتس یهراحم قرهالغاب هب یلتاطیشیا كناشاب نیسح یلیریوک
 هنسیدنک نوجا كمرو دوحو هناحاللصا يبدنوشود یسارحا

 . یدردنازف نامز زارت



 یحدات یلنامع رصتخت 1

 یرلدل هسک و یدتک ردق هدارغلب هللا ودرارب كلشك كس زو

 هدن راوح دارغب هدهسا یدالشاب هخ هراقبح بوروس نوتس

 هراحم یقرهلوا بولغم نعراودرا هرکوص ندقدلوا دیش

 ۱ رابدلآ یسهطا زفاس كر ەلك بااغ هدرللکدنوو یدازوا

 ا 1 ا

 یرود ناخ ینطصم ناطلس یمنکیا
 اهد یسهرام هسع و نالاق ثاربم ندنرود هاشداب چ وا

 ناطلسیحوآ هرکوص ندا دما ناطلس .یدازوا تقو یبخ

 هلیسولح قرهقیج هتخن یطصم ناطلس یحنکیا یسهدازرش ءلدمحم

 چاق ۳ تاذلاو یدّسا توعد هفعاط یسهفط و یک رار

 5 ا 2ك یللا هدنرفس كللا بوقح هرفس رلءرک
 ۔ودرا یهدنسهرادا یرالارنج مان ارو روہشم كرایلەسم هلا

 هدهدنرفس یجنکیا . یدتبا وح هدنسهراحم « سوغول » ینرا

 ا تمرکرا یب رد هرف دوشم یرادمکح اینوسقاسو یلارق هل

 . یدلبا نیعاط همراط هدنسه رام « شالوا » ید ینسودرا

 یهدنرزوا زکدهرق درس لر روہشم یروطآریکاهیسو رهدهرصوت

 رکسع كس زونوا بودا موم هنسهعلق قوزا یني « قازا »

 قرهاللشاب هم وح هند هرکو ص تدمر طقف و کود كره ر و تافلت

 . یدشلا ینهعلق

 O ا ر سن
 هرفس هلا ودرارب كلبشک كس یللا زوب قرهلوا هعفد یحنج وا



 5 باب یحنرب ۱

 سل لر سا ۲۰۹۵ هددخ ناطلسو یدنعلاق شا

 . یدقبح هتخن ناماس ناطلس ینکبا یردار كردنا

 اب ۲ 2ک

 یرود ناخ نایلس ناطلس یهنکیا
 ندهلاغ و روس یتموقوا . ىلقاص هلبسصحم ینا ناملس

 هنرژوا اجر كرا شحات فولوا تاخ ر زعالش رک ٩
 كرار لاس كاوشناتسا ةدننامز تك لازا . ل و
 : یلدا اف یان ن رال روز و

 قوج بونہروت یصاعرب هدنما اعاب منا ہک ندیلوطاا

 هیاغوغ هبییا مور هلا لاح جوک هرکوص ندکدشنا كاشکرس -
 دارشلب رال غو یدلوآ بولغع هددارغلت مدتها" 2 و

 . ادا هشرزوا هفوص قرفلا یرلعاف ندو و هردنمسو "

 مظعا ردص اتا یفطعم ندراهداز یلیرپ وک كرهتشاح ك لاح "

 ینیدنوق هلو رکسع هلراماظن یتبص هدشنامز كلا بولیدبا

 هنس چوا فا ناتان هدة رص یدلروح زار یزو كنمشدو

 یردارب هدنحرات ۱۱۰۲ هرب كردبا تافو هرکوخ ندقلهاشداب
 . یدلیا سولح دما ناطلس یعنکیا

 ۱ حب
 یرود ناخ دجا ناطاس یعکیا

 هدنح را ۱ ۷۱۰ بودا تبطل همس ترد یا دا ناطلس

 یی ی دعا جی زین دا ج ۱و کا ااو ارام

 اناب ینطصم یر وک . یدما هاشداب رر یلتربغ . یدتبا تافو "



 یحرات یینامع رصتخم 1٤

 ۱ لصف یک د.د 1

 ردق هنسهدهاعم هے ولراق ندنتافو كناشاب دما لضاف

 ده ۱ ۳۳

 یسهیقش یرود عبار دم ناطلس

 *یسها قلمظعا ردص کوت ندننافو كناشاب دمحا لضاف

 . یدلرر و

 كمت هنل وب كن ردار ناف و يب ناق هداشاب ییطصم هرف

 ندنکیدمرا ىلقع ردو رلنوا هن رلشيا هقینل ود طقف . یدتسا

 هک و یدلاضما هدهاعم و IE نداغ وغ زارب دنا

 دره ورو هللا ودرار كور كابشک كاا زو زو هسرزوا

 یتسلوا ماست كس هعلق هاو هدار وا هدهسا | یدراو ردو هب هنایو

 قدلواو یدردنازف توو هنمشد بوما مو ناه ندنکیدلکب

 ید ەس وص ناز یمشد كوس كزملودو یارف ها هدف و 2

 ابولقمیس ودرا لنامع كرهلک هنیدادما كرلبل هم نانلوا هرصاحم
 . یدلکح ردق هدارغاب

 ثناشاب ییلعصم هر هن رزوا ییلن وعز و های وو ردف هن ه

 Eau ۰ رل رام ۰ راسور ء راباهل هدهسلا یدلر و یمازح

 ندن رلق دالشاب هم وخ داره یدودح ندر به رابلکی دن و

3  

 2 سو تنم . هات

 ح



 و ج ا 7 î 2 ۳۳4 دک ر و ۳

  IT N 3باب یحنرب ۳

 هدو یدکی یرازسنارف ردنا اغوغ هحقص بودک

 قارب هزملود یدیرک یلود كيدنو ندشیدلآ هدینسملق
 هلوسناتسا كناشاب دمحا لحاف ۰ یدلوا یضار ههحاصم هرزوا

 ۱ یراص ییم هنارفوا نالوا جات هناتسهل ردف هتفو وا هدنشن ود

 نوجا ها یرلن وا و رایدل وا جا هزعلود یرلفازو شماق

 لزفلودتیاهن .یدنلا رار یلبخر كره دبا هبراحم هللا ناتسهل

 یک ہی وص روہشم یلارق هل هلیطرش یسما هظفاح یرارب ینیدلآ

 . یدلدنا ا هد هلبا

 بوقارب هرایلبر وک یتسهرادا كتلود دمت ناطلس یجوآ

 هس نوا یتح .یدبا هدکمنلک | هلبا وا هداس رک ههنردا

 ندکج رک هسیا اشاب دمحا لضاف .یدشماک هلس هلویناتسا تدم

 شما حف یرارب قوج ر مه بولوا یدالوا یلربخ تانساباب
 هنر یفرشو ناش كلود هدمه و شعوق هلو یهرادا مه "

 هدنسهنس۱۰۸۸ كر زوییرادتفا وب هکر ونلوا ا .یدشمرتک |

 هنسمل هزات كراقلقشيراق کسا هن یسما تافو نکیا جنک زونه "
 ۰ یدفارب نادیم 4

 ه راح هژرلیک الوا ؟ یدلوا مظعا ردص لصن اشاپ در یللر وک ا

 هدیلوطاناو یدتبا رفس ههر هدیلبا مور ؟ یدلآ یرلهرو یدشا :

 راوتساو ؟یداب هن هدهبراحم هلبا هسک ؟ردهک اشاب دجا لضاف ؟یداب هن

 ؟ یدلدیا 2 لصن هللا هل ؟ یدلآ ےک ییهدنق ؟ یدلصن یسهدهاعم ۱

 ؟ یدلبا تافو تقو هن اشاب دمحا لضاف
 سس | جنس ۱

 نوا زوج و کا

lngام  



ERNE RR 

E 1۲شرات  

 رد كنحالس ییناعع بوراروف ندرالاح افق یتدلوا راحود

  قیسوكنیردب LL ر نطاق لعوا هدننافوو یدک هر

 ۰. یدلدیا مظعا ردص هسرزوا

 نالوا قالراپ اهد ندننامز كنيللوقوصو كنساباب یسهرادا

 . قالخا ؛یحاص تارولعم رار هلکاحنک تا اشاب دمحا لضاقف

 ۱۳ تالوا روو ر لدن هرامدا فو دلادع .لزوک

 .یدنازف تاحوتف قوحر تلودو یدلوا راقلقشب راف لخاد

 1 یتکلوا قوح هلزعلود ندکسابودا ماود هبراح هال ود هسم

 دما لضاف ندنکیدتا مد زاج هب هسک هدهسنارف نالوا مت

 الا یرلحفآ یناهع .یدرک هناتسراحهلا ودرا وسب اشاب
 ا یرلرپ قوج كب هدیسیدنک بودک ردق هتیراتنالو لا
 | نالیدا هداروا ۰ یدل و رلبا ردو هش راثا یغاط راتوغ و

 رلیلنامع هدهسیا یدنازق یلوقوق ہوم ینادناموق هسع یهراحم
  ندنرافدل وا شمقح بلاغ هدف رط سه و را یرلر قوح

 3 قوح ر نده سمو یدل رس هر رام لس هدهاعم ) راوساو (

 هدتنلا  زعلود هدرلر نالب دنا حق و یدنلآ هب ده و تامضل

 . (۱۰۱۷۹) یدلاق

  یراشیایلوطاناو یرلهطا اشا دمحا لضاف هرکوص ندنوب

 .هدننامزمهار!ناطلس .یدتک هکمرتس ینحتف دیرک بویوق هنلوب
 " هلمدراب هارازسنارفو شمامع الاح یسهراسحم دیرک نایالسشاب

  هلرکسع قوح هدیرک مظعاردص . یدشهانکوت ینوق كکيدنو



 55 باب یحندرد

 یدتبا ا رک م ادا د لیر وک روهشم هل زاذتفا و تا
 یسدن نک بودا تصأ مظعا ردص هلبا هدعاسم لوس یهلاراشمو

 .یداکح ه هن ردا هرز وا تل رو او هلقلبح وا نالوا یا

 یلود هلثاردبولوا مظعارذص هدنشاب شع اشا دمع لیریوک

 كناما رع لاف یلغوا هلیسیدنک و یدراتروق ندراقلقشب راق
 یالوقصو ینوناق ناملس یراهدادا ندیا ماود هنس شب یعرکی |
 . یدلوا یلاثمر كن رارود 3

 هسراو شاب داسف ردق ه هدلوماتسا الوا رزو لتاردو .

 هلو یراشیا بودا رهق یرلاروز کسو هسر یتسهلح |

 با یسهطا ینلو یدقبچ هزکد قا هلبا اغنود هرکوص ندقدوق
 نالوا شماف هل یزاغو هعاف قانج قرەلا یهطا هحزو

 2 E رب یتسامتود كيدنو
 . (۱۰۰۸) یدلوا

 ه.دلاح یراقدلوا هدننس ەر اھ كل ود یرالارف هل تفووا

 ثاشکرس هتلود و قانقشاط هنیرزوا هل یرلکپ نادش و حالوا

 .هدوووو تودک هرافرطوا هلا ودرا یر وک . یدرارو دا ۱

 رومأم هتراظن هرافرطوا یی رلناخ عرقو یدوق هتعاطا یرا |
 هنر كردا لزع ید یکی لدرا نالوا یصاع هود . ىدا ۱

 ندکدتل زود هلو ی راشیا یلیامور .یدلبابصن یمدآ رب ییتنما ر

 یعرکب نالوا شملیاب ردق ههسورب بوک هبیلوطانا هرکوص "
 . یدّسا نیعاط همراط یتساتقشا یلالح كم

 قلودردىا قلمظعاردص ردق هنس جو اب ٣ لی روا



 یح را لب امع ربع 1.

 یرود ناخ دم ناطلس یگدرد

 بولوا ر ومشم هلمم ات رم اظ را دم ناطلس یجدرد

 E و 7 فرق ردو 44ت 4 ۱۰۹۵ لادنساریس ۱۰ ۸

 هدنسهباس یرب دن كياطلس هدلا و مور فرم هدنس ولج «میدسا

 ۱ هب هنس زخ یلامو یدنل همت هحاوخ یحنح بوئوف هلو زار راشاا

 هرت ید رلشکرسرتاس هللا یصاع مان یلعرا یراق . یدنلآ
 هل راس یلیعزا هأرلب رحکی و یدکحموک كهاشدا لم . یدلوا

 -روک هدبغاشآ كاا رم یاب وک بواوا راقلقشیراق یلیخرب

 رلد اف قحهممغص هرلنهد تلود ردو هسامز وا كح هل

 1 یدناقلاح هدنجا

 ا ؟یدلوا هنو یدتبا سولج هرک چاق ینطصم ناطلس یجنرب
 ناطلس یجدرد ؟ یدلصن قالخا ؟ یدتا سولج لصن ناثع ناطلس

 هاشداپد ؟یدک لصن ینامز یفلقجوجو یدقیچ هتخن هدنشاب جاق دارم
 لصن یلامز كيهاربا ناطلس ؟ یدنازق ناونع هنو یدتبا حق یرلهرت
 ۱ یجدرد ؟یدنالشاب تقو هن هنعف دیر نر او سوک ؟نعد

 ؟ ردهن تاعوقو یهدنسولح تادب كدم ناطلس
 .جیوجحس

 ۱ لمع یک را ۱

 یسهرادا رایلب رپ وک

 یتحالصا كتل هد د ناطلس یحوآ نارا هدو نس



EEه۹  

 مات نیس وا هرابرحیکی و لتدش رار دام ناطاس و

 هاشدای رب رر هلبا جلف یبشم هلبسح یناننجرخ نالوا

 هدشامز رخ بوتقوط هرلابروز زکلا ید شے طقف . یدا
 نکیا ج ؟ زونه ندنغي دل وا اتىم هنتلع سیره و یدتا تحار

 نالوا ا كنم راهدازپش دمحا ناطلس هنیرب بودا ا

 . یدقح مهار ناطلس

E 

 یرود مهارا ناطاس

 هلممات مرلار مر ک یهدلاو هدنسولح كميهارا ناطلس

 كن اما, یفصم مرف مظعا ردص وارد كناطلس ری هام روہشم

 یدلدبا هسر رایصاع تو هدنلوب راشلا هدنسهباس یریبدن

 یک ہرا یللا زویجوا بونلوا دد راهدهانعم هرات ودو
 هنسهطا دیرک نانلو هدنلا كرایلکی دیو د رف كس یللاو

 یس راح درک طقف یدنلوا حتف یسهعلق « هیناح » كره ردنوک
 یاد نوا یراودرا یئامع یماروا كرەروس تقوا قوح

 یمرکی قحجنآ هسیا یحتف "الماک كنهطا . یدلوا یلحم اغوغر

 هدنمان ره ارم یی یرلءهرکوص .یدلس هلوا نکم هرکو ص ۷
 تیاهن ندنکیدل با رلکلزستسانم واردوارد هلداسف كمدا انفرب

 یحدرد یلغوا نانو هدنشا ید هنر كميهارا.ناطلس ۱

 هرکوصنوک نوا هدمیهارا ناطاسویدلیا سولح دمت ناطلس

 . ید تافو



 کدو ینامع رصتع ۵۸

 یدتسا تموکح هنس ید نوا ردق هنسهنس ۵

 یار وز رای رجیکب هداوساتسا .ی دقشب راقكب لاح كتلود

 7 ناشنلاح هنعآ زق لالقتسا هددادو یرازواح ءارابل هسع

 نایصع.یسمعا میلست هناریا تیاهن یرهشو كنئاخ مان یشایوص

 لبحو تک ردق هب هسورب كن اا نا یسلاو مورضرا ندا

 ا داسف كرم برع رب هدنمسا سرلا هدنانل
 ردقهب هحنل ون نشا یمرکی دارج ناطلس . یدشع رشاش یزعلود

 دیک راقل اف و هدنانطلس تدم E ن

 تابثا ینغیدلوا یلغوا دمحا ناطلس ندکجرک ءاشدایو هرکوص

 . یدتا

 كهاشدا قرهلاغوح هن یرلقلاروز Eg لب رحیکت

 كنامرهق جنکو یرامردلوا ناتا ظفام یریزو ییدوس تیاغ
 ی زاسح عباد ۵ رو ِ ۷ هنج وک هداز كب

 ۱ یرامادانق یرحنک تدم هنسر هرکص ندنو یک ییدرتسوک

 92۶ ۱ردلرلت الو ون دقدوقهنلوب لیوساتسا و یدتساهسروت لمکم
 . ودرا تاذلاب هرکوص ندقدردشناپ یرانابصع كرءرتک هتیرب

 ناورشو زرت هد رفس كلبا . یدوروب هنرزوا رامح هلا

 ۱ . یسک ندتتیهو یتبدلوا شمنیک راهرز بولآ یی رافرط

 هداملاقوف هدلاح ییدرتسوک قلنامرهق هدنروص قجهدوقروق
 ۲ ید هدنرفس یجنکیاو یدرک هلوساتسا هلالا رب هدد

 1 ۔ یداوا روپشم هلبمان مارف ناف كرهدیا طبض ینرهش دادغب



3 3 
 1 ی یی

 ov باب ی درد

 یالکشم هحوه رادا یی و هد رلربب دی ضع نوجا ق کا ۱ ۱ ۱

 ا هاشدایوب دكا ید رد كن راهطاسو یدل وا توو

 . یدقیج هتحت هعفد نکا ینطصم ناطلس كرمدا لاحترا

 5 ۳ دع

 قنطلس هعفد کیا تنافطعم ناطلس

 كرلب رحصب هدهسی ای دتسا شولحارکت ییطصمنالعاس یحرب

 . یدلو یهحرد قحهیمهلابط قترآ راقلا ف یراکدتا

 SG کل هن رلشاب یلشاب رلبلاو هد رله رشط

 هصالخ . یدّسا نایصع هفیجا ندقبجا ههاشداب هزاآ یسلاو

 ینحهسهنلوا ماود هلوو یدشلانف هلسهدایز یلاح كتلود

 ضرع لها كنسلاها لومناتسا هنیرژوا كلوب یداروک

 ناطاسو رایدلهبت یرلیرحیکب بروز ضعب یقاط نالوا سومانو "
 یهدنشاب ییانوا ندنرهدازهش كدمحا ناطلس هر كنافطصم

 . یدتا سولح داع ناطلس ىح درد

 تدم زا ندهنس قحر هدنسهعفد یجنکیا یناعصم ناطاس

 هش قلا نوا هک وض ندد دک ن توانا تطلس

 . یدتا تاقو هدنشاب کس قرف قرەاشإ اهد

 سس 4

 قامز ناخ دارض ناطلس یجدرد

 بوقح جز ۵ درس هبس ۱۰۳۲ دا ص ناطاتس یحد رد



A ۷ 9۳۳۷ ۶ 

 یحرات ین امع رص ٥٦

 كدمحا ناطاس ندنحرا ۵4 یدل وا ابات دل هل ود

 لوس ندالاب اعاد قاهاشداب ردق هنخرات ۱۰۳۸ ییدابا تافو

 لا ندرلهدازهش دوحوم هرکص ندنوب . یدشالک قردلاق هلغوا
 . یدلوا تداع یساراقح هت كدشراو كوس

۴ 

 ی ناغع ناطاس یهکیا

 هرکصندکد-شا تموکح ردق یا چوا ینطصم ناطلس

 ناطلس .یدتسا سولح نامع ناطلس یهدنشاب ترد نوا هنر

 یتل ود بولوا ها شدا ر ىلتربغو یلکرو ۳1 مک یر لامع

 ا حلص ارج هدنامزو یدتا هرادا لزوک ك
 ا اا. یداریدشناب ید یراتاصع رال الوا
 مه كرهدبا رفس هنرزوا ناتسهلو هفرط نادشو حالوا

 نامرهقرب كنسیدنکهلا دش ییدرتوکهنتمم هدمهو یراسج

 . یدرتسوک هسکه ینفیدلوا نامرهق یلغوا
 ره هقشب ند رابروز یرحیکی کلکومب و كهاشداپ جنک

 شلآ «یزا ےک راح و طقف . یدعملبا باح یتیم كسک
 هلرهیملکید ینهسهو رایدریدنرآ ینلقراش هکدتک ندن راقدلوا

 . رابدالشاب هفمروواق بوصاق یوشاتسا

 نفت دا وفا . كنب رلکلزسبدا یرجیکی كني رلترضح نانع ناطلس یجنکیا

r 



A RENE هه 

 00 بان یجندرد

 كنايقشا اشاب دامو یدنبزاق کوک لرایلالج هلسربغ كناشاب

 همان اشاب دارم یجوبف ندنفدریدلوط هرلونق یراهلکو دسح

 . یدلوا * فورعم
 1 مسا دا كوا :رحک نام و . نددحا ناطلس

 . یدشا نو هدننامز یرلفلخ

 چچ

E 

 | لصف ىم |
 زدق هن رادص كلر وک نده دفاع قور واو

 ا

 د ینطصم ناطلس یحدب

 نامع ناطلس هدازش یلغوا كوس هدننافو دما ناطلس .

 دما ناطلس بويعا سولح ندنفیدلوا هدنشاب ترد نوا

 ا یردار كج وڪ  eرع یطصم ناطاس هدنشاب

 «ىدلراقمح ۰

NE تو 

 نارا ؟ یدلوا هنو یدلآ ورا ھا ناغع ییغوا رمد زوا

 یرکا ثلائدم ؟یدتاتافو تقوهن ثلاثدارم ؟یدتب لصنیهبراحم

 ناطلسیجنرب ؟ردهن یناعوقو یلشاب كنامز ؟یدنازق ندهرن یناونعیحناف
 " ملص لصن هللا ناریا ؟ یدلصن قالخا ؟ یدتبا سولج تقو هن دجا

 ؟ یدلوا هن یئایصع یلالح ؟ردلصن یسهلاصم قوروئاوتس ؟ یدلدیا



oیحرات یینامع رصتح  

 یرود ناخ دجا ناطلس یجرب

 0 ناطلس ییغوا ردا تافو دمخ ناطلس هدنجا راقلقشب راق و

 كنتلود دا ناطلس هکردف داصت ر بیرغ . یدلبا سولج دما

 شمقیح هتح هدنشاب ترد نوا بولوا یهاشدا یحدرد نوا
 جنک رب هدنشاب وکتن یعرک كردبا قلهاشداب هنس ترد نواو

 ا رادمکح ر لتیحو رغ یسیدنک ۰ ردشعا تافو نکیا

 نکیا كجوک هدهحرد كجهلیدا ارحا هدنسولج یتیعح تنس
 لب رحتکب ردق ههحرد ر حو كنقلخ یارس کیان هب

 . یدشمردلب یرلز کا

 زرا. كردنا هراح هلا سابع هاش ندفرط ر دمحا ناطلس

 راهب وامی راودنا زف كلاما رارم یو ش مظعا ردصو ك ساب 73

ST 
 بولغمو بلاغ هدفرط یا يه هده راع نالوا هلا یانو "

 هداکو هلیسهدهاعم (قوروناوتس) هدنحرا ۱۰۲۱ ندنغیدلوا :

 یرلکدر و هزب كنبراروطاربعا اسنالا ردق هتقو وا بولب ر و تیاهن

 . یدلقارب هبهسک هدیمسف ر كناتسرام . یدلردلاق وکړو

 | تدم هجرلهنس رلابروز نایهروت هلیمان یلالج هدیلوطان |
 | هدلاع ینیدلوا هدنشاب ناسقط طقف .یدراشا طض یفرط یه

 دارم مظعا زدص نایغا ندنتسوا رکراب یک راحنک حد لا

 یدتا هدهاعم هلنارا هلبطرش یسملاق هدزعلود كز ربت هدن



 o باب ب یچندرد
TT NA USN REہو حک کید ی ا د ١ ہاعاقکا اک 2 ۰ رد  

 e كالا میس 0 حدومو كن یعون یعاشروهشم

 كنامز هدهسدا تاذ ر یلتارد دم ناطلس یجنحوا نالوا

 . یدمر دتا لصاح ییهدناف نالوا یناقشب راق

 هنس زوقط ردق هنحشرات ۱۰۱۰ ندنخرات ۱۰۰۳ تلاث دمت

 وغل ینسهدعاق یعادختسا هدراتالو كرلهدازهش بودا تموکح
 . یدلبا

 ناصع هتلود لنا نالوا یسهدو وو حالوا تفو وا

 عرف نالک هنرزواو شلآ یرلهعلق کهدنتسوا هنوط كرديا
 همالسا بودا بول ةمإ یاشا نام مظعاردص و ی راراتات

 هدکعا موج هناتسراحم هدرابلهسع . یدعماللق قلاف ییدُما
 هرفس تاذلاب دم ناطلس بورا یستلرد كقلخ ندن راقدل وا

 «هخسرک د هدناتس را هدنس هنس یجنکا كس ولحو یدقبح

 یتسهعلق «یرک ا» كلرهکب ینیراحمو ناملا كيب یللا هدن-هبراحم
 . یدلو تررش هید یعاف یرکا هلسس ویو یدلبا حتق

 مرقو رلیدتلا ماود هدنایصع هن راحالوا هرکوص ندنو
 یهاشدا مح . رایدکود ناق قوج رب بولوا یصاع هدیراناخ

 هناتسحرک بولا یزربت هكردبا هدافتسا ندتصرف ساعع مات
 لوف هل هک نالوا بولغم هدهحس رک یو 7

 هدهرص وب رايدر دشقیص یزحرلودرا قرهلمباب هناتسراجم لوق
 هلیحو تراسح كن اما رسم یک ايم نانلو هدنسهعلق «هژینق»

 ترهش + هدایر ا ىچە ات وقف ندتسالبتشا لاله یهماق هلا

 . یدلوا بس هنسعازق



 ی E A ۱5 4 ۲۱ 1 ۹ ا

 ىج ران یئاعع رص ۳

OPERATESاما راهرف نالوا نادناموفو مظعا ردص  

 هلیطرش قلاق هزعلود ناورشو ناورو زیربتو یدربتس یه راحم
 یدلدیا اف هل رام

 یرحکی طقف .یدنود هلومناتسا ودرا هدنماتخ كنههراحم ون

 ندنراقدشقلاق هراشیا انفو کلزستعاطا بولو زوم یقاط
 تسولغم هدهسیا یدلجا هبراح هللا هسع نوجا قمالابوا یرلنوت

 فیرش غاجنس نوجا كمرو تربغ هک ره ندنکیدلروک
 تافو هدنشا زوقط قرق دام ناطلس کیا هرزوا قلراقبج

 هلوساتسا دم ناطلس یحنج وا یلغوا ناناو هداسنفمو یدّتسا ا

 . ى هتخح دارهلک ی

 یرود ناخ دم ناطلس یعجوا

 اسم ییدرو هراببنحا قرهلوا فطل ر كناملس ناطلس

 ۱۳۳ ا زا رفا نرود لا دار ع
 3 زسا بویقلوا تیاعر هنماظن کسا كنغاجوا یرجیکی هقشب
 3  زملکچ یلیصاع د هو تبع ندنهب دنلآ هعاح وا وب هدرامدآ زمسلاص

 . یدلجاص یرلمخت كرلقلانف کهدورلیاو یدراو هرلهج رد



 تاب یجن ددد

 ردق هتنامز تان ملس ناطلس ناو كنلوفوص

 (۱۲۰۳ — ٩۸۷

 ردق هنسهدهاعم قوروتاوئس ندننافو كالل وقف وص

 یر ۱ جو

 یس همش یرود ثلات دارص

 4 تن هوس +N ثلا دا ص ندا سولح هدرا ۹۸۲

 كل وفوص هدهسلا یدروس ی تام فیس ۳ ی رد

 قالراب ردق یسکسا یسهنس ید نوا كنو هر وص ندننافو

 یحاف نع بودا ماود هراس هلا نارا . یدلکد لفرشو

 شا ناهع ىلغوا رمد زوا نامرهق هرڪ وص نداشاب نانس

 یرارب قوج كب ندرامحو یدلوا نادناموق هودرا یهداروا

 ندا نایسعو یدورو هعرق كره ندنرلغاط هساقفق بولا

 بولک هلوناتسا كردبا بصن ینسهقشب هنر كتناخ عرق
 ۰ یدلراقج هفلمظعا ردصو یدروک تاسفتلا هدایز ندهاشداب

 ندنکیدلبا تافو هداروا بودک هسرزوا ناربا رارکت اشاب نامع

RE 



 ۳ ۱۳۳ 7 دا یرکس هام مس اطلس
 ناو : هداسسدنغم ندنکیدلبا تافو بوشود هدنکیدرک همام

 . یدلبا سولح ثلا دام ناطلس یلغوا

 1 و

 یرود دارم ناطلس یحچوا 8
 ۳۳۲ .دنرلنامز كلا تنسولح كدام ناطلس نخ وا

 ۵ ۱ هس هدهبسا یدالشاب کبک یدنقص RE اشاب در

 ,a دا ردا هارد توا ماود دک
Eهدەرص وا . یدسلوا تربغ هنسعلا هنلا هباج كنم راتکلع  

 هن .دادما ك.ساف ندنرلکدتا موج هنیرزوا ساف رابل زیکتروب

 ی الکترو هدنسهب رام «لسسلایداو» یسودرا یلناعع ندک

 ۳ . یدلوا هداروا ید ایتاس یرالارف و یدتغاط

 یرلرب قوج رب كناتسجرک قرهنالشا هه راحم هلبا نارا

 0 دم یالوفوص هدنسهتروا رلتقفوم و طقف یدلدبا طض اهد

 لا هلو قلود یسلدالتق ندنف رط قانشوب هناوبد رب كناشاب

 . یدقار مورح ندنتمدخ كرزو ر ردان

 2 احا دم یللوفوص ؟ یدنلوا مت یا کیک زا نا
  هدنسهراح قخم هنبا ؟ یدنلا تقو هن سیربق ؟ یدا راو یروصت

 ۰ تافو لصن اس ناطلس ؟ یدلدبا لص هدلو هن هلکیدنو ؟ یداوا هن

  كنيلوقوص ا تاموقو هن هدنسولج كثلادارم ناطلس ؟ یدتا

 ِ ۰ ردشاوا لصن یافو



EEرم ایام ۱۵ رسا اسفناج يا تان طمع  Eمرد  

5 

DSIRE 

i np و RASA هک یر عج j 

 1۹ باب یجنج وا

 یروهظ كن رفس سیرف هده رص وا طقف .یدشمشود هنروصآ

 . یدل وا منام 8 ا كروصت و

 قەتل هدام بولوا هدسلا دارابلکیدن و یسهطا سیرق

 كندو رب هدنمان یسان فول یشدساط كميلس ناطاس یر

 ف اا یفایصم ربرب هنحتف كنهطا وب هاشداب ترضح هلش وشت

 یینامع ید سارد هر وص ندهراسحم تدم رو یدردنوک

 . یدلتاق E یابالو

 ناتسرخ ار و اینابسا نوح اقم ا ییماقت | كسی رق رابلکیدن و

 یا ور روپشم یساغ ود كراففتم كرد ا قافتاهلا یراتموکح

 . یدلک هضراوص « حم هنا » هدلاح ینیدلوا هدنسادناموق

 یمسق رب لوس كنساغود یلنامع هدهراح نالو عوق و هداروا

 -روق هلیته كن انا ىلع مث یک ردق قرف هداس قرهلوا و

 رلیدسا کش قوح ك یالوط ندهبلع و راکت رف . یدالرات

 هدهنس ر زهل ود هل رمغ كن یلل وف وص درک ی هدهس

 اشراق كد اغ ود ر لمکم داو اد ر فا
 .رابدلوا حلص كرهریو وکری و نوتلا كيب زوتوا هد هنس رایلکیدن و

 دادما هراناملسم یهداینابسا هدننامز میلس ناطلس یجنکیا

 یک و یر هقشىل نادت اود هرلفرط وا نوحا

 كغاراب یلنامع هن هدیدنه طيح رګ هدرانادوش روېشم

 ندفرط یه یسحا كس ولغم یتح هاو رلیدتا هظفاح یتاش

 ٤ . یدلراقبح



Ae ۳۳ا او ۳ و  

 ۰ و 5 بت

 ن ۳ ھ >7

TERىح رات یلنامع رصتخ  

 | صف ییشبا
 فامز یمهرادا یللوف وص

 سس ۱ رد

 یرود ماس ناطلس یجنکیا
 کس هدنسهنس ٩۷6 هنر كنبردب ماس ناطلس یجنکیا

 ودیا اها هدندنسم یناشاب دمع یللوف وص مظعا ردص روهشمو

  هدنروص رب قالراب ك یرود ندنفیدقارب هنتنارد كنا یشیاره

 یللوقوص . یدعوا نسح ناه ینافو كناملس ناطاسو یدالشا
 هری دت كنا بولوا تاذر یّسمحو ا هداءلاقوف اشا دم

 -رافرط نعو "یدلدا دد رلهدهاعم دوحوم هلرلتلود ینحا

 ساب میام یلعدا ممد زر ! یسکب راکب نع ندنفب دقبح نت

 «عوصم» كشدح هقش ندنو و تب نع هلت ربع كنام رهف مان

 یسهعطق هون نوسو یراوح « نک اوس هو یرلفرط «علی ر» و

 . یدک هنسهرادا لزعل ود ید

 موم هنرزوا راراتات و کموس قلود ه.سور تفو وا

 زانا مان «ناقارتسا» یهدنرانک رزح رح و شمالشاب کما

 عرف اشاب دم یالوفوص . یدتشک هلا رلفوقسوم هدتکلم ۱

 یرارماغلووو نود 3 یيدسا قوس هتیرزوا هیسور ین راراتات

 كمریدشل رب هلا ر د رح یزکد هرق قرهجا لافر هدنسهرآ

 قمریدشالقاب هتسرب رهدهباسون یییطسویایسا هلبا هبناټع كلامو

 3 ۰ , كل : دیدجت



 E باب یجنج وا

 ما یک ىل وق وص مظعاردص هدهس دا تاقو هدانا یتنیدشقص "

 حتف هعلق بویلردلس هرکسع یلاحترا كاهاشداب هبرپدت كن

 دلرهلک هلوسناتسا نداسهنغم میلس ناطلس تنطاس ثراوو یدلدبا

 قرف 4 ید وا نالعا تیک ندکدلبا سولح 13

 هناق و كهاشداب و نالوا شمر دوس یر دم کک

 . یدلاق هتک دداا

 ىلوض هدنناامو بولوا هاشدایرب روسی قر ناملس ناطلس

 نع ییہ و رلبناک یک امان ےک ییا رلرعاش یک قاب و
 تفرعمو ۶ ۰ یدشش رلذاع یک یزتفا دوهسلاولاو دنا

 یراشاهدایدنهندف ر ط رکیدوءلبتل ود هسنارفندفرطر, .یدلو رايا
 . یدللو هدم تاق ةناتسود هلا یراناخ ناک یهداراخم و

 اما راد هبلود تادراو و هرراع E ‹ هنق1ص املع

 یرناث ناماس ناطلس قردلسای رانوناق هدنقح یضارا و راماظن

 قالراب كا كلود رود و هصالخ . یدنازف هلبقح یاونع

 راس ضب بحوم یراقلقش راق هدنجا طقف . یدا یامز

 ۹ یدلروک ناه یرثات دارد وب هدهسلا نما روس نا

 تنطلس ردق هنو یدلبا تافو و سولح هد رات یناه ناهلس ناطلس

 ؟ یدناوا جن لصن ناتسراجم ؟ یدتا 2 یرلهر لوا كلا ؟یدروس

 لصاح هن ندنسلردنوک اغود هناتسدنه ؟ یدلنازق هن هدهراحم هلنارا

 یهر اشاپ دوغروط ؟ یداب راهن اشاپ نیدلاریخ سورابراب ؟ یدلوا

 ندنسرصاحم هطلام ؟ردیرلهر رار, نالب دباغ هدننامز نایلسناطلس ؟یدلا
 ؟ یدلصن یسهرادا ؟ یدتا تافو هدر نایلس ناطلس ؟یدلنارق هن



 یحرات یینامع رصتخ 11

 ۰ بغ سلبارط ۰ سودر ۰ ن « هرصب .دادغب « ناتسجرک
 ًارارکت نراما نادغا ۱ شعلوا طبع ندنکی ناتسراحمو سنون

 هل وکر و یتم وکحن كد وو یراتل ود هه راحو شل

 . یدا شعالغاب

 U هلا هن ار بولوا تسود اعاد هلا هسفارف, و منل ود

 بولوا هدنلکش هدهاعم رانو هدهیدلبای تقووا هد رهدهاعم

 كرابلاب ور وا یموقروف كنحالس كر یدا هدنز رط نواه طخ

 ینکلکوس كناملس ناطاس سکھ بوتوط رب و هدنلکوک
O : 

 ندنکیدلک هب هح رد زملکج یرلضرعت كن رارهبلاواق هطلام

 دوغروطهدهسا یدلردنوک امنودو ودرا نوجا یتف كن هطلام

 رازهلاواقو .یدلنود قرهلیقاریدیهش هداروا نالسرا رب یک اشا

 ولرد هداروا ردق هننامز طرابا:رب رومشم یروطارعا هدنارف

 . شیدا ارحا * راتاخ

 5 ندتسدنک یجوا ندنسهدازهش ترد كناملس ناطلس

 هقش ندمیلس نالعلس یسلاو [العم ندنکیدلبا تافو لوا

 ۱ : ى6 هک یخ زا دهع یو

 یبدلوب یتشای شعرو یفیدلرابتخا هلتتباغ ناماس ناطلس
 رونه هدناتسرام بولوا هدنکرو یوه * داهح هن هدلاح

 كيهرصاحم ویدورو هنحتف كنسهعلف « E نالوا شماعلا

EE an: داه بس, قلاتف كوس ؛ كااثیبخ : E 

 . كما



 ٥> باب جنچوا

 یرلناماسم ناتسدنه نالوا هدقملقاب بونا ندنراموج دا رلمل ۱

 ردقهنامزوا هنرزوا كنوب .یدراشما اجر یتتنواعم هلزمهاشداب
 قرهقح ه یدنه طع رڪ یساعود ین اعع قرهلوا هعفد كلا

 ندعو نع اما منان نادناموقو یدلدنا هبلغ هرایلزکتروب

 كاتس عكرداطبض حد یراتھج یزاغو صم یھو ی راف رط

 . یدلداشوق هلتکلم لنا یفرطره
 فک بولا یناتسراح ندقفرط ر یراودرا كلزمتل ود ٠

 كذاغتودو کید رک هنبلق ا كنتكلع يک ندفرطرو ییدنرت
 هدهرص يیدتسا راط هراباز زکتروب ییدنه طرح رح ساق

 یدروفار هدنجا " تشهد یزکد ق هدام ود كو لصاو

 اشا ندلاربح سو رای زاب نالوا ا هس هظف ا زکد قا

 ایناسا كرديا بیرخت راهعفد قوج یراتلود ایناساو كيدنو
 قلدووانرآ ندرابلکدنوو سنوت .نالوا هدنسهاح هرلبل

 هدايلاتناو شلآ یرلهطق مهم یهدنلحاس هرومو ناتسنانویو |
 TY هلیساعت ود رسنارف بودا طض ین رهش انتسه

 . ردشمتک ردق هن رش سس

 نالوا اشاب نادومق هرکوص ندننافو كناشاب نیدلاربخ

 هدلوب وب هدرا اما دوغموط نالوا کب رلکب رتازحو اما لای
 رهش برغ سلبارط ندنراهبلاواق هطلام اشا دوغروط كرده _

 . یدلاق هنعار وط ینامع هدواو یدتا طبض یغاحنسو

 هدننامز بولوا یهاشداپ كويب كا * كرصع ناملس ناطاس

 رود كاهتسز ون :نامز ینیدنلو : رصع -- وقروقلوس تشهد "



GT ۳۳00 9۱3 و ۳ را ول  

 یک را ین اعع مک 31

 ا ار تواعم ندناملس ناطاس یمهدلاووشمش ودرپسا
 ۳ رزوا ناتسراح هک دو دادما همهس ارق ناماس ناطلس

 را ههرام ر لوس هدنسهراګ « ارم » و یدّسا رفس

 نالوا یتحاب كناترامو یراهعلق قوچ كب لردیا بولغم
 ا هلناعفد هرکوص ندنو . یدلا یرهش « ییرول »

 هلس یرهش « ماو » هدنسهعفد ر كرهلدیک هنرزوا ر ەس

 یرک نوما یکیدلک یمسسوم شق قحا بولیدبا هرصاسح
 ندوو ی ران وف REE لئامع هرلهعلف قوجر . یدلن ود

 ندنیغوط كناتسراحم . یدلوا یزکم تاایا رب هدیسهعلق
 کتا 5د هدرلر نایلدا هرادا هه ی ضوط

 ys هلا نامرف هنس رلکب تک هسا ولسن ار یل لدرانال وا

 نارا یر ندیلهدبا هبراح هللا لیعامسا هاش میلس ناطلس

  یهاشداب نارا هدننامز ناعلس ناطلسوشماندا حاص زونه هلا

 خو قلفوخص یی درن سوک هلود ك.اور نالوا

 :,یدشل وا هات وم سه هزان كناف وع هنن داسف یت دشلاح هتم راقبج

 ۱۳ زن ط ناتنحرک دومدک ءرفس تاذلب ناملس ناطاس
 ا کو یدرکهتیرپش زت“ الاغ یک ین آ یرارب و

 م . یدلیا طض یترهش دادغو یرافرط سیلتو مسرد
 اک هتنمزادا .هنامع تلود هرکوص ندنو هدنرافرط

 -زیکترو ندنغیدل وا شہلا هفرط رهیرهش كناملس ناطلس
ٍِ 

 5 لع ت لوا شعازق :-آرفظم : ابلاخ *

3 



۳ 

 رو رب رومشم مظعاردص هدا سولح نامل ناظلس-. و

 زو 2 رله راع یهدننامز كردو اشا هدندنسم تاب

 یدشا هربرت ا نایالشاب کما : هقلخ قره

 قرهب ھار E یمان قوقح تولکد اک كسکر هو

 . یدرتسوک تلادع

 الوا كردا لاک | ییاحوتف ینیدالشاب كنیرد هاشداو

 یمهطق دودح كزعلود بوقح هه راح هللا ینالارف راح

 حتف یتسهعاق دارغلب نالوا دع یراتخانا كناتسراحمو نالوا

 هلبا اغودو ودرا بونلوب هدناکرادت كوس هرک ود ندنآ ویدلیآ

 هجرلکس و ندنافلت قوج ك . یدلدبا هرصاحم یبسهعلق سودر

 ناو هدراوحو یدانل | هست E ندکدلر و دیک

 هدرهعاق یهدنرللحاس ندا نانلوب هدنلا كرارهلاواق هلبا رلهطا

 .یدازاقج ندنرلر یرانمشد یساو كنتکلح لناهع بولا ا

 او و ندقدقچ ندسودر رارهلاواق

 هرلنآ یتسهطا هطلام سولراف یی یروطارپعا ایناملاو یلارق
 ندارواورابدزوق هلاح سودر ىکا یساروا ندنکند 8

 رابدلاق للاخ ندکشا زیستحار یتراتکلم ناملسم برا 6
 .سودر .ردشعل وب تاذلاب هدنغوج راه رام ناملس ناطلس ۱

 نداد انشا دم یی هلن یوم و

 تفو وا . e هنر ساب مارا رابار بونلوا لزع

 هننمشد یلارق زسنارف بولوا هراع هدنسهرا هسنارف هنا ا



 ی را ىل ٤ رصتح ۶۰.۲

 . یتفالخ هدتلات ما ىلع لک نم یمهفیلخ یسابع كلوص هدرصم
 اع ی ر ندتقو واو شلک هلوبناتسا اردبا كر همیلس ناطلس

 ۱ لرلتاملسم نوت و یمهفیلخ و لکو كل ربمغس ترضح یرلهاشداب

ARS۰ ردراشلوا ىت ونعم  

 .یدردا ادف یمشیه نوجا یتمالس كل ود ملس ناطلس

 یدرسو تدش هدر نوجا ی ه هراداو

 ۳۱۳ راز هلتدش . یدلریو یان روا هنتشیدنک یتیم هندشو

 ۰ ید هاشدای ر روس یاملع . ردا هاه ینارقف ۰ لداع

 رعاش هدنراناسل کر یسراف ینرع بولوا لمکم یلیصحت

 ۱ . یدا

 ؟ یدبا ےک لیعاعما هاش ؟یدای هن ریارب هلیسولج ملس ناطاس

 بلح ؟یدلآ یرلهر ندنارا ؟ یدکی هدر یییعاعسا هاش ملس ناطلس

 ندلاریخ سورابراب ؟ یدنلوا ف لصن رضم ؟یدنلآ ندنیک ماشو

 یدلصت قالخا كهاشداپود ؟یدتبا تافو هدهر ماس ناطلس ؟ ردمیک
 ؟ یدلوا قفوم هره و

eهوس چھ  

 | لص ۳ ۱

 یرود نایلس ناطلس نوناق
 ا هدن شا یا یمرکب هدنسولح ناملس ناطلس

 ر قالرا كب ردق هنس 1 DE HE ll هتح هدنسهنس

 تافو هدنسهنس ۶6 و نک دوم تطاس هدنروص

 ۰ ردشعا



 ۱ باب یحنچ وا

 هد ,نیرلامم سراب اب دوهشم نکن هدرضم ماس ناطلس
 ندنسلاها یسهطا یللدم ندلاربخ . ردشملبا تعاطا هرابلن مع

 كنتلود ایناسا كردبا "قلناصروق هدننامز دیزباب ناطلس بولوا 1

 هلا هدییرهش رازج تیاهنو شعا راغوغ قوج هلیساغود

 یسلا یرصم كميلس ناطلس . یدشاوا کک كناروا بورع ٩
 رازح هنسدنک هک ا تعاطا ههمنامع تلود هبلاراشم هترزوا

 هدهدننامز ناملس ناطاس و ید كوا هبحوت لا نامرف کلکت و

 .یدنرتبت یایوروا نوتب دارهلبدیا نادو هلبمان اشاب نا و
 یتهطا سود هرکوص, ,ندکدنود ندرس: ها نت

 "دن رش هدىلروج هدهرص ینیدنلو هدناکرادت لوس نوجا قلا ق

 .یدلاقهناملس ناطاسنال وا ینراو تهوکحو یداباتاف و ند 8

 یهنس زوقط . ردید كوب كا كوقود ےل ناطات
 و كرهرس * ی زار اه و هوم روا هدتامز قتطلس ناما 1

 كنیراتلود ابوروا ندنراوقروقو شوط هدنجماتحاریتسلاها _
 هنطاو ناوو مورضراو ندا اه دیش شمامهنا داش یر چیه و

 زملود راتکلم قوج رب یک ریازجو رصم و ماشو بلحو 1

 ءدهطخ نانوقوا هنمان کیا هلک ا ا و
 یمسا هلا یاونع یا رشلا سمرا مرام قرهلوا هعفد تالا 1

 . ردشلاق هدم راهاشداب یر ندنامزوا تفصو بولیوس 3

eا د  
 گنهنبدم و هکم : نيف رشلانيمرملا مداخ . شيا لكشم و جوک : هللا |

 . یداخ ( كتداعس دصمم هللا هبعک یکهدهکم لصا)



 ۲ دوع ندزرن ندنکیدشلهدایز کدلزتستعاطا هارکسع قترآ
 4 رادو یدسا ماود هب رام تدم هنس چاق ر اهد طقف . یدل وا

 م ر2 .یدنلا:هدبرافرط نیدرامو نلص وغو کل
 . رابدرتسوک تعاطا هزعلود بوقار یناربا

 ۳۳ سو هلبا ییدمشو هدننونج اهد كنامهرف
 هدرانو بولوا یرلکلکیهرد یرالغوا ناضمرو ه ردقلاوذ

 هدیراتکلم كرلنا لس ناطاس ندنرراکدتبا ینارادفرط مجع

 . یداریدراو ههروس یدودح یلناعع هلهحو وو یدلآ
 تفو وا e ردم هل رافرط بلحو ماش ینا روس

 راروشیراق لنو هدهفرط زاحح بولوا هدنلا یرلنمهلوک سکر ج

 اهد رانمهلوک تدم ییدسا اغوغ هلا نارا ملس ناطلس . یدیا

 ۳ را, هدملراتا ندنراقدتوط فرط ارام هانز
 با رایلرصم هدسنقو درا ناطلس ادو یدلریدهل رارق

 هد رک ون ندنغبدل وا شلو عوفو هدهب راح ی رانا

 . یدنورو هنرزوا رصم هدشنود ندنارا

 . یرهش بلح هب یررفوصلاق یناطلس رصم میاس ناطلس
 ماشو باح كردا هبلع هدنسهووا « باد ج » هدن را وح

 لو لوج ندهرق هرکوص . یدلآ یراتهج فیرش سدقو
 یی كرانمهلوک كرهللدک هنس رزوا یکلم رصم لصا هلا

 یسهعطق رصم نو و یدلکب هدن راوح هرهاق یابام نو ی رابه زر
 مادعا نوجما ینیدشقلاق هداف یاساموط . یدلدا طض

 . یداربو هکب یر ندراسک رج یلبلاو رصم قرهللوا



 ۳۹ باب یجنچ وا

 یوفص لیعام-ا هام شمراقیچ هادم تلود رب كو كرد
 توفق هداز اهد هود لبعایسا هاش . یدشلوا زومشم هلتما

 یبهدم ىش كردبا كر ىنيهذم تنس لها نوجا كمرو

 ماط 7 و یک یوم كهدم هک و یکی

 كابعامسا هاش . یدشمردناق هنتمارک یدنک انداع یرالهاح

 هدننامز د زاب ناطاس ندنفیدلوا ثمر هلا هد ی ی وطانا یدصقم

 رازاذف رط_هرابعیش مدعا رلکرت بوراتقخ رامدا هف رط ره
 ه کلې "ینلالقتسا كزملود اتداع هدنسهاس كرانووو یدنازق

 تقو وا هدمنلس ناطلس ندنش دل وا هدنادم كم کده و یدوف

 . یدّسا رفس هفرط نارا

 "رهطت ندنمشد یک لوا ندهمورو هنرزوا نارا

 یهدلخاد ناراو کس قرق یرادقم ندتفیدلوا مزال كملبا

 هلي سودرا تاذلاب ماس ناطلس هرکوص ندقدنلوا لتق رایعیش

 ناو و دیزیابو مورضراو یدرک هنجما یتکلم كلبعامسا هاش

 یدرطا قوج نوجا كع ود یرک رایرحکب »ی یراف رط

 كرهبملکید ینزوس كنهسمک هاشداب روسح هدلاح یراکدتسا

 هدنسهووا « نار دلاح » هدنح رات ٩۲۰ تامو یدورو یرابا

 هرکوص ندقدنلاع هلغ رب هلوس هارفلشت هرز وا لعغاپسا هاش

 1 یدنلوا .حتف هد رش «ز رت» نالوا یاب كلارا تفووا

 هده سيدنا رتسیا كمتک یرلبا اهد نداروا ملس ناطاس

 . كلزع ريهطت



۳ ۳ 

 ی ران یلنامع رهتخم ۳۸

 هد یلاها ندنغیدلوا ملح تیاغ قالخا .ردقوج ك یناربخ

 . یدرولل وا دان هلتما یر

 رابتخا كردا ماود هنسيیا زوتوا یتنطلس لدب زاب ناطلس

 ا راشجوتعاحش تفووا اسد یتموکح هدعل

 هدهقوتعد یردقارب م مس ناطاس یلغوا كجوک نانارق
 ندقل هتسخ ر كلهم هدلوو یدقح هلو هرزوا قمروط وا

 : یدابا تافو

 هدننامز دیزیاب ناطلس ؟ یدلوا هل هدنکیدتبا سولج دیزاپ ناطلس

 ؟یدقارب هیک ینتخت ؟ یدلصن قالخا كماشداپ و ؟ یدنلوا حف راه
 ؟ یدتنا تافو هدهر دیزاب ناطلس

 تست مت

 | لصف 2 را |

 یرود ملس ناطلس زوای

 رب هدنسهعطق اش رفآ و ایسا هلیسملیا سواح ماس ناطلس

 . یدنالشاب هنحتف لرارب قوح

 ۰ یدشعل وا عن تلودر كوس O م تقو وا

 جسش رومشم هلممات مس یا ای فص هدن رش 6 لسدرا « لصا نع

 ال وا كره هروت یسر هدنمان لیعامسا ندنسهلالس كن وب بول وا

 كنسح نوزواو ینسهمطق ناربا هدهرکوصو ین رافرط ناتج رک
 طبض یرلتکلم نالبریا ههجراب زوقط زکس ندنلا یدالوا



SEE eSزر  EEاهر رو  

 سم باب یجنجوا

 - هنس بوردنوک ههسنارف یهدازشو یرلهلاوش سودر

 ماست هب اهر و ر راسا باب هرکوص ندکدشا سبح هجرا
 هلارقهسنارف نالوا هدکمورو هتنرزوا ایلاتنا هدارواو رلیدلبا

 تافو هدیلوا مم ناطلس هرکوخ نامزز نشو وب یافت ا ملست

 یدل ر تکه هبمالسا كلام یسهزانح هنرزوا یلط كنلود كرديا

 0 اف ققو كدزان ناطاس . یدنلوا " نفد هده سورو

 ضعب نالوا مزال هحتلود زکلاب بویمک هدنجما رلبراع یک
 اساس هزومو قلد ال ی

 راهطقن یلتیمها مقاط رب یک راب « تنال « یتخ هنا ۰ نوتورق
 ناتسرا حو یدنالغا * هحارخ كیدنو قرهنلا ندرابلکیدن و

 رایلهل یک یفیدناا یسهعلق ایلیک ندنادغب و یدلدبا رانیقا هنجا

 هدة ادا E لاک روم هدرودو . . یدنل وا هب رام هدهلىا

 یک كيدنو + یداراب هشبا قوج كب یساغود ینامع نالوا

 لا ورخ هلس ینسا-غود كتلودر شلوا یدروف زکد

 هعفد كابا هلزملود كراف وقسوم . یدلوا قفوم کعا تشو

 . ردهدننامز ینا دیزاب یخد یراعلو هدتسانم

 نده رام ندنغب دلوا هاشداب ر روس حلص در اب ناطلس

 کمرد شنب یرلمدا لضافو ماعو کا رومعم یتکل# هدایز
 هدرلهرشط رکو هداومناتسا رک .یدرذبا تربغ کملبا هاو

 ۱9 ۳ و ا او :جارخ س كموک : نفد * ۱

 . وکریو ناناآ هنس ره
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 را نبا وصل ۳۹

 "نیز هلرلانب یلاعو لزوک ماطر, یلوبناتسا هله بولوا قوچ
 دسر هلا سوف هجرلکیب یيدربتک ندناالو یسلاهاو

 . یهدنبرق ینیرش عماج اف ییدریدتبا انب یراودنک .ردشعا #9
 . ردنوفدم هدنسهرت

 8 مور اف ؟یدتا هعفادم ےک یدارغلب ؟یدناواحف تقوه ناتسبرص
  مدیلوطانا ؟ یدلوا هن یلاع كک ردنکسا ؟ یدلآ یرلهر اهد هدلا

  لرلیک نوزب رط هللا هرصاما ؟یدبا یرلهرا رار ییدتیا طبض كف
  قفوم هرلهنو ردناذ لص ماف ترضح ؟یدنلآ ندیکم رق ؟ یدبا هدنلا 9

 رده
 ستم نیس

 | لصف ی ا
 CC یرود دیزباب ناطلس یجنکیا

  دنزاب ناطلس یسهدازهش كو هدننافو لدم ناطلس حاف

  ندنیدنلو هدنکللاو اسانعم دب ز اب ناطاس . یدلیا سولح

 ِ .یدشماعلوا

 د E م ہناظام كتاف
 9 نامهرف هد.سهدازهش 2

 .E . ىدا هدنکللاو

 9 هرصمقرهل وا ا ج ناطاو یدر وس فالتخا

 ی هاب ی رهلاوش سودر هدنش ودو یدتک هحح ندارواو

 . یدل وا روح هفجحاق

 . ققلاغوچ : دز ۰. كلسوس : نییزت *



 o باب حنجوا

 نالوب هدشرش سدق هلو یرلر,لارق یر . یدراروبلوا

 هنشرزوا یسادا طض ندنفرط یوا ندلاحالص رهش وو

 ندا رفا یک رش نارکسع اند كرا مان ر نالک هسنووو

 . یدراشعدبا شبا هسرابدنک یمشابا هراثاملسم اغا: بواوا

 نوجا سما كسودر لوا ندهراحم هللا اوروا حاف ترضح

 - هنازف یش ر اعود هدهسا یدردو ودراو اعود ر هاروا

 نکیا A قہقىح هرفس ES ند قرەىم

 . یدلبا تافو هدنحشرات « ۸و » هدهزوکک

 .ردندن راکوس لا كنب راهاشداب یلنامع ناخدمت ناطلس حاف

 . یدیا تاذرب یلتارد و غاع فقاو هناسل ید یتلا یسیدنک
 كنود قرهلوا هعفد كلبا هرک وص ندشنامز یزاغ ناخزوا

 رتاسویهاسوهنس راشیا هیلامو هنن رل هر كنقنص اماعو هتسهرادا

 هرکو صندقدلا یلوبناتسا .ردشعاب راماظن راد هرا رکسع یلراعت

 رب لداع ردق هل هلماعم نسح ییدرتسو هییاها نابتسرخ

 : ر شنا وا رادمکح

 تفوهدتجا تحار هقفدر هدننامز یتنطاس كلهنس زوتوا

 ء نور چ : قد ورولا هه نوچ یگرش نه رس
 تسهو هنسو .ناتس رص « دادفب عرف « نامهرف توش

 كوي رر یارب سه نیل دیس رج رازحو هروم < قادووانرآ

 هب را زیسل اسح تا یدتسا طبض یر ر نالوا قلهاشداب

 كم هدیسهیربخ راثآ . یدراقیج هرلکوک یاش یلناغع قرهنازق



Eیحرات یلنامع رصتخ  

 ۱ قوزبرط نایمتسیا كمرو ینوکریو کیدرو زوس ندیکساو
 ۳۲ ۶ ولو طبض ید .یتسیخارا كنغلروطاریتا امور
 اما محا كرک ریزوویدملقار یکدم نمشد هدنفرط بونح

 ندرلبلز ونح یرلهماق ا « هفک و نانلو * هدناحاس عرف

 ها کد هرف هللراملبا تعاطا هنلود هدب راناخ راتات یهدع رق بولآ

 یهدزکد هرف كرللزونحو یدلناق هنکلام لنامع هدفرط لاش
 . یدقح ندن رالا اما یرارب

 ییا مور هدنسهباس یفلنامرهق كنم ناطلس حاف هتدیا
 طبض ندنکی یمهمطق نادش و حتف رار ردقوب هدیلوطاناو

 .ناتسرخو ناملسم هحرلکس بولوایسهدوووو حالواویتن دل وا

 یب دوفارررردر یشحو نالو تذل هلقمالم زاف ی رلهراچ

 هدنحالوا قربراقبج ندنتکلع هلتاعفد رررونرر مرا هرق

 یر ندنامز یزاغ ناخروا ییک ینیدلقو- هنسهراد تعاطا

 الابورف نابمتشود یشرب هقشب ندکلنمشد هتل ود زود و

 ا بولب ر دلاقهیمه ثهاشداب یلتربغوب هدبنلودكنب رلاغوا
 .یدک هنسهرادا زود الماک ناه یلوطاناویدلنوقهنلاح تالو

 هایورواو قلآ یرار قوچ كب اهد ناخ دمحم ناطاس ماف
 ۱ کنتکلم لنامع هدهسیدبا هدنتنن كمك هنابلاسا ردیا موه هلس
 لکتا کو * یرارهبلاواق كنرف نانلو هدنسهطاسودر هدنشاب یاب

 ۰ عو ا TA رهبلاواق س . ی و ندا و

 (ندنشهک هبلاوش نالوا هتنماصم یراوس )۰ ی رم
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 ۳ باب یجنچ وا

 ندا كراتو ندنرلفدلوا شم«روت رلکب هرد ماطر هداتسنااو و "

 دارلیلکیدن و هعلت چاقر هد ىق هداسو یدنل | ی راتکل# رو رو :
 . یدل وا یعارب وط لنامع به راز روصف قرهلاق هدللا ۱

 كسره هنسوب زکلاب نایلوا عات هتلود هدیلیامور تقووا

 . یدشلاقرلر ضع EE رلهطاو ی رلهعطق قلدووان را لا ۱

 هنیرزوا هنسوب ریارب هللا اب روم مظعا ردص یراترضح ماف :
 دا ناطلس ینکیاو ( ۸٩۸ ) یدتسا رسا یلارق بوورو |

 ناسک رادمکح ر هن شاپ لشاب هدقلدووانرا یر ندننامز

 :یدسا طض یتسهملق تار كرهورو هنرزوا تک ردنکما
 فرط ھه تاعااد اا AVY) ( ا ندکدلوا ك رد

 هردوقشآ .نالاق هدا كدنو دلو و
 E یناعع هام اک اف هو ندنکیدلدبا تف یخد ی هعلف

 .یدنلآ هدراهعلق راسو یللدم نالوا هدنلا رایلکید: و . یداوا

 ندا تربع هنسموس تاق يا كزعلود هدننامز یتنطلس

 3 درک یدشلآ یرارت قوج كب هدیلوطاا یراترضح 2اف

 بونیس یکی یدلدیا حتف ندرایلز ونج ینأل هرصاما یهدنرزوا
 -رلتموکح یخدیرالغوا رایدنفسا نالو هدنرافرط یومطسقو

 قآ نروس تنطلع هدنراتهخ مورضزا . یدلقاو مورغ نش

 زمسلحا ری ود نسم ہرر زرا زوہشم یهاشداب ین اهر یلنوق

 كرهلدنا هبلغ بولیدبا رفس هدهسرزوا كنوا ندنغیدشقلاق کما
 نایوقوشراق هحاف كرهنهووک هنسح نوزواو یدنل | رارب یښ

 س



 1 ۱ باب یجنچ وا

(AY — ۸۵۷( 

 لصف م

 ىهي قنطاس كحناف ترضح

 ینسهرادا قرەلا یلویناتسا یرلترضح ناخ دمت ناطاس حاف

 " یرلرپ قوج رب هدیلوطاناو لیامور هرکوص ندقدوق هنلوډ

 نوتب بودیک هنیرزوا یفللارق برصو حالوا . یدلبا حتف اهد
 ود ناتسیرصو یدلا یراهعلق لوس یک هردنمسو یتکلم
 1 یلارف راح . یدمهنلآ یمهعلق دارغلب زکلا . یدلوا الور

 بودا هعفادم هلتراسج هدایز كب یدارغلب دایوه ناژ رومشم
 یرک رابلنامع ندنضیدلوا حورح هدحاف ترضح هد رام

 . هدهسدلوا و O دانوه ناژ ردق ه مه . رابدنود

 " ناتسلرص . یدلاق هدنلا راج دارفلب ردق هننامز ناملس ناطلس
 "هدوووو (هسامور :حالوا) نادف قالفا هدهرص یتیدنل وا حتف

 . (۸۱۲) یدشلوا عبات بولک هلیساضر یدنک هدیس
  هدهروم . یدتا رفس هنیرافرط هروم هرکوص ندنو اف

 . یک حالوا : هدووو و



 ۳۱ باب یجنکیا

 هدیولوا حابس . یدیشمرک هناما یس راب هحیک رایجیک
 هح الشاب هفعلاح رالواطو هفمشغاب هد «هللا هللا» رصسع ۱

 یراوبق هدروطارپعا ۰ رابدرشاش ینراقداغوا هه رامور
 ندب دلوا شمتک هقرط وا قره یمسق م نا

 ید یراراود هصلق تاد . یدالشاب هفلاق شو رافرط یرب

 . یدبآ هدقملقیب
 لوا ندنحتف لوساتسا یراترضح ناخ دم ناطلس حاف

 یدراشماملکد هدهسا شما توعد همیلست یییاهاو روطارعا

 مه ندر یه لوا توش بانک ی
 نالوا ند را قوم تیبا رقبا ۲
 یلوبناتسا .یدنلوا "لیوح هفرش عماج یساسبلک (هیفوصایا)
 یقل « حاف » هناخ دم ناطلس یحنکیا نوجا ینیدلآ

 . ردشلر و

 ؟یدلباپ هن هدنرفس نامهرق ؟ ید هن یلما لصا كد ناطلس ماف
 ؟یدروس ردقهن هرصاحم ؟یدارو رارق نوح هنسهرصاحم لوساتسا

 هد ناطاس ؟ یدلدبا حف تقوهن رهش ؟ یدلفوص لصن هناهل ریک
 . یدانید اف نوح

 هر ۳



 یحرات یینامع رصتخ ۳.

 هلک ل غا راطق کیا نوا هنسدنهم رار هدنمسا ناروا

 چ هبا ناونخ تفچ یقرق زوتواو راتآ
 .:ردشم رک ود

 ۳ هرکوص ندکدتب " تاکرادت نروس ردق یآ وا
 یرارواکذج یلنامعع لصا کس قرف زوب یرلت مضح ناخ دمع

 كيب یللا زوب کیا هرزوا قلوا للکوک هدهدايز ندکس زوو
 هنرزوا لوسناتسا بوقلاق ندهنردا هللا ودرا رب ردق كلبشک

 نوا ندنفرط رلمالسا كلوساتسا راج یهعفدو هکیدلک

 . یدبا یسهرصاح هعفد یجنکیا
 ك ( ع ر ) دلاخ ترضح هدیوبا هو كنه رصاح

 تیفکوو یدلباب هبرت رب هداروا ناه هلذعلوا فشک یرانم

 یدلباص تمالعر یلربخ
 ۸۵۷ كردبا ماود نوک چوا یللا یسهرصاحم لوبناتسا

 . ردشلوا رسم حتف هدنسل رح جرات

 هدقمشلاح قاراتاقهزودنوک یهحیک یرات رضح خافردق هن سه

 . ىدا هدکمام هد طبض ولردر رهش هدهسدا

 سنا هللا ریجحشزرب ردق ههطلغ ندننورب یارس نامل

 كيو ۰ یدىا رک - هب یرحا نواه یامود ندنغی دلوا

 ندن- هرد اشاب مساق ندنتسوا كشاطکش هاشداب ترضح هنرزوا
 شعلزود لو لوا اهد نوح ا كيوو و هن ال امت ود

 .ر دشمتشود رلهتح شعالغاب هنرزواو

 : راقلرضاح : تاکراد ۰

 ی

۳۳ 
۳ 5 

8 ۱ 
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 ۳۹ بال کا ۱ ۹ 3

 ( لصف ی درو |
 یرود ناخ دم ناطلس یجنکیا ماف

 كيربت تقو کیدلیا سولح رارکت ناخ دم ناطلس مناف
 زو هراحلبا دم ناطلس . یدیشلک رایحلبا ندفرطیه نومآ
 . یدریو راباوج * هنایوجحیص هنسیه هدهسیا یدمریو

 ینبدلوا یفام هخرات نکیا كجوک اهد ءا:داب ترضح

 یراقلانف یرلکدتا هود یربدهنوا كنسرللغوا نامهرق نو
 ین رالغوا نامهرقو یش ییدلیا وزرا هدایز كا ندنکیدنرکوآ

 هرزوا هبنوق ناه یراترضح حاف ندبسو . یدقمریالاق

 هنجحاق هبیرب هبهتوا لب مارا نالوا کب ناسرقو یدیروب
 ینکلکب نامهرق یت كناخ دمت ناطاس ردق هنره . یدالشاب

 رب مشسانم یروطارعا لوبناتسا هد هس دیا قمر دلاق نوتس

 هلو هسا ناخ دم ناطلسو ندنغيدشقلاق مش رایش م

 نوجا یدل یزوک تکی مهاربا اد یکی ندم ەر دلاق ۳

 كلرفسوب ندنکیدتبا یخد نبع هنفج هیمقیج ندنزوس كهاشدا
 نوجا طض كلوباتسا ناهو شملع راو ندنچتف كناب 3
 . ردشهالشاب هقمروق یراریدت نالک مزال

 خر تراک زوو كنود ہا لوا ناخ دی ناسا
 ندناتسنانویو شمر داب یراصح ییا مور نوجیا كم 1
 . ردشمردنوک اود رب هدهراف رطوا نوجا كمەلك دادمآ

iپ هنسهچ رارآ مص : هنا وج  
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 لا iiy ندکدر و ماظن هغلهتروا هیلاراشم ناطاس
۳ 

 تموکح هداروا بودک ردق هبهروم كردبا موم هنیرزوا

 كب ددنکسا ءرکص . یدالغاب هبوکریو یشادرق یکیا ندا
 لب ردنکسا هدهسا یدتا هرصاحم ی« اا بودک هسرزوا

E:هداتناو + یدّسا تاس  ES8# دا وه ناحاق  

 شمالپوط رکسع قوجرب ندنف رط یه كنابوروا قرهشیلاج
 ةه وشرافنابه دارم ناطاس . یدا شلك ردقەنسارح هوصوقو

 ازرق رابلنامعو یدلرا هب رام ر لتدش هحیک چوا بت وقح

 شب هرزوا كمالک اهدر وا یدلزو هدلاح اف نمشد
 شخ کک ءهاص بولا

 9 ار 3 هنرزوا كب 0 0 وص ند رفظم و

 شما 2 مهم جاقر یقرولیشاعوآ ردق هنس يیاو شلد

 ۰ د ردشمامەتس هل اغ نوته ا

 قرف هدنسهنس یر زونوا كتنطلس ناخ دا ناطلس

 یکی راهش لناغعرکید . ردشملبا تافو نکیا هدنشاپ زوقط
 . (۸وو) . یدبا هاشداب ر لتلادعو ی لقع ی

 زوده N ؟ یدلوا هن یر هاخ كي دینح و قصد همزود `
۷ 

 كب ردنکسا ؟ یدنل آ لصا ی رلف رط ا ك ا ؛ ى

 یسهرصاحم دارغا ؟یدنلآ تق و هب هر دم ؟ ردع ی را

 . لصن هل رار اج ؟ یدتیا هبلغ هدر هرلبلن اع داوه ناژ ؟ یدلوا هن

 .. هبراحم هنراو ؟ یدلوا لصن یسولح كنينات دم ناطلس ؟ یدلدا م

  هدەوصوقو یدلآ یراهر هديل با مور اهد یا دارم ؟ یدلوا ه هدنس

 e :ایدنا تافو هدنترات یناه ؟ یدتا هبلغ ا



 ۳۲ باب یجنکیا

 یرک ر لرب نالا ندحالواو برص هحنجوم هلاصم و
 هب هئس ندهنس هب هن اع توک كتم کج کیاو طقف بولبر و

 ..یدلردشلارف یسمرو وکو 1

 تافو كنشک قوح رب هلیروهظ كنفلهتسخ ابو ی كلوس

 یعاوع نانلوب لهاح اهد رایش یک یسملتوط شنوک . یسلیا
 هلغ هرایلناتع تقاع هدراراعو شقارب هدنجا وقروقو دوش
 كننبلج س رلاءورع هدازهش كو كرکو ندنو كرک . یدیشا
 بونل ردک هداعلاقوف هاشداب ترضح ندنسملیا تافو هر ندر
 و هرم اا یعوا نالوا هدنشاب ترد نوا اهد ت

 . یدلکح هباسنغم هارد

 زمخ رخ هنفه ر  ندنبمالاطما كیدلاصت اه سل ۱

 یر مس ورب یلارقراج تو شا موج هنتکلعینانعرارکت دایوه

 . كجوکی رلترضح دم ناطلس . یدشلک ردق ههنراو ربارب هلیا
 دام ناطلس هرزوا كما هدناموق هرکسع نوجا یراق دلوآ

 نالساص ندرهراحم هلوس كا .یدلعاح نداسنغم یراترضح

 .یدلزوب هلمماع نمشد بولک بلاغ رابلن اع هدنسهب راح «هن راو» ۱

 ۱ زکلا كرهلوا رلنالوا باس هفمروت ینهدهاعم وو سالسید ال

 . (۷۵۲) یدلیبهجاق داینوه
 ردق هل ره یزاع هاشداب هرکص ندقدناز یه راجم كوو 1

 مد هبوآ هلدتهح ی لکوک كد ناطلس هدهسرا شمتک هاسنغم ف

 هلا یهرادا بولک رارکت هنیرزوا یسمقیچ قلق بشی راق هدورب
 . ردشلوا روح هغلا "



 یحرا یلنامع مصتخ ۲۹

  ینیدلوا ربارب ید یرکسع پرصو حالوا هاشداب ترشح

 1 یرک بودا رفس هسرزوا ( هسناولسنارآ يبدمش) لدرا هدلاح

 كرهد رولساب ماکحتسا هدنفا رطا یسهملق «هردنمس» نکیا رلود

 9 وو لا هلروز هتحتنمرو راولب صو شدتسیا یهملق

Eراجو یروطاربعا انام لا .یدیشعرو هننرزوا دارغلب  

 ٠ كرولبرص هللا رکسع قوج رب عر ویسا رر نانو ىلارق
 و د هعنزوک ینرکسع لئایع هد هسا شلک هتسدادما

 . یدمهلا دارفلب رار هلکذ ون ردش۶ ود E ندعا ه را

 . هدنتلآ یسادناموق ك شب مزم نکیا هدقملوا هرصاحم دارغلب

 ۳ هاتعن ام هد یسهلح نامه ل رکسع ندک هنراف رط لدرا قرهلوا

 ا رط رانوه مار دوشم یرکسعرس كاراراح هدنک وا یرهش

 ید یسودرا یلنانعر كليشك كيب نادکس یک ییدادبا دیهش
 « یوصهوارومد هن رکسع دان وه ناژ نالوا ردق كہ ۶

 ۱ ۱ ۰ ردشلزو جن ات

 - (هلککدادما ید ندفارطا ) هسرزوا تیرفظموب دابن وه
 . «ینسهراعءولپ » نالوا عقاو هرکوص او شلک ردق هراناقلاب ات

 ۱ . یدشعا زف یو

 هلن اغ كن هسامع تلود هدنامز و هيا یرات رضح هاشدان

 اک هنرزوا یلغوا نامهرق ندبا هدافتسا ندنسعلو هدنجا

 راراحو شلک ههنردا هرکوص ندقدرجاق ینآ ردق هبیلبا جا

 . ردشعا دقع هلاصم هلئتدم هنس نوا هللا



 OE . باب یجنکیا

 ناه یرلتضح هاشداب هرکوص ندد یشیا یلوطانا

 تتار تنطاس صاف تواوا ران ابع و نم یا
 امور هکر دشملبا ,طنض .ینالش نالوا شیشود هلا رام

 یررشو نوجا یراقدالک | یبراقحهیمهوق وشراق هرایلناهع

 . یدبا رلشمالشغان هرلیلکیدنو
 :ووانزآ : ردعم وای قلارآ و هدیرافرط یلدووات را

 لاشهدهسا شلدا هدلا هدنحما نامز ۳ یرلفرط بونح كفل ۰

 مزال قمشارغوا هللا تویرتساق یا نروس تموکح هک د
 ترد ید توسرتسافو ندشدلوا نوفوا هسا تقو بولک

 هتسهباح كنهمنامع تلود ر كرەردنوک هن واه هاکرد یناغوا

 کرار کل رکان ساک
 نانازق " یبراهحوت كنراترضح هاشداب ندنرالغوا كتویرتساق

NE.تفو يبدنود كلغ قرهلوا و هلتسانم ر ك  

 حاف لکد هدننامز دام ناطاس زکلا هکردس:مراقیح نایصع ۱

 .امهل دنا هدلا هدلاح یدلشاغوا هلس هدننامز یراترضح

 كب هدنزاخشرات ایوروا هده لنا مه كل ردنکسا و .ردشش

 دوو

 *هلیتنعام ر قاز ورز ندا كلکی هدحالوا هدانئاوب کلذک

 ۱ د ردشقار مان E اف ك هدشرا

Eyشبا اف ۰ 3 —- و هةوا لومةم ء رظن نسح  

ir. . كااح 
۱ ۷ aR 



EE ی مه E EE N 

  ۷ 3یم ران یناهعرصتخم ٠

 ۳ لا نانش لاک ردقن هس یک دمع.ناطلس یلج
E۱ 3 ردشع وا نفد هدهسورو شملبا تافو هر و  

TN O IT 
 e ؟یدتبا تم هک ردقهن و یدلوا قفوم ههن د ناطاس یلج

 ۱ یدلدبا هسبرت رلیک ؟ یداوا هن یک نامهرق ؟یدای هن كب

 3 _یمهلاغ ینطصم هحاکر و ؟ یدلردنوک تقو هن یعلیا «عفد كالا هایوروا

 E ؟ یدلوا هت

 1 لصف یر ۱

 7 یرود یا دارس ناطلس

: Et تلود نامز ینیدقبح هتخحن دا ص ناطاس E 

 ساب یلح هدندن و کیدا هدلاح یلوا ندنتیب ولغم هرشا

 نوک نکا ردق هن لدم  | SEونک 2

  هحیت ر هدهسیاشلداش وق لوبناتسا هدنسهعقو ینطصمهمزود

 E ردشملک زاو کا هتک ه ی وطاا بویملروک

 ا سنج وانکیا ےک ایسا راح .یراترضح هاشدا
 2 و اشتم . شعردلوا بوتوط یب دینح نالوا شما

 ۳ نم زا هل رللغوا رایدتفسا و نامهرق ۰۸ راترام۱ کو

  دالوا ید یب نابمرک هرکوص هنس کیا . ردشملا رزب لبخ

 . یدلوا یعار وط یلنامع یت ۱

۰ 2 a ۵ 4 ا i 
 * یو هود ندلوا :ییس زه : شیدنا رود 2

Hh 



 ۷۳ باب یجنکیا

 کیدا ےب رم یر ندنرلهحیلشاب لا كرلنالوا بس هراکل ۱

 یلصاعو شم رک هلاق ندلاق نکا نداد كنىاچ ناماس

 ید یرالغوا نامهرف هدرودو ۰ یدیشع دا شبا ندد

 شملیدوفع كرەشود ربسا هلا كناماب مزا بوشقلاق هکیلیصاع

 حال یشراق هرلیلنامع هرکوص ندنوب ید د ناطلس یم

 طقف .ردشملیا وفع هرکوص ندکدردتا نام هرژواكماملکح ¶
 دن زباب ناطلتس هدیسا رب . ردشمامروط هدننگ یب نامهرو

 هدواشمراقبح نایصع هلیساوعد قوا یا یفطعم ندن رالعوا

 رایدنفسا .ردشلرب و یمان یفطصم ,ءزرر هداکوب هکردشل وا بولفم

 داتا زت ورور رب« نروس تموکج هد زکد قا .یب حالوا .یب

 . ردراشهلوا " بیدات ندنراقدمروط تحار

 تلود رب هحیلتوق تقووا هک ) یرهش كيدنو یهدایلاتیا

 شوط یفرط ورتهیب موقع ( یدراو یسیک قوجو یدبا
 قمالاضما یهعاصم هلکمتسیا عاص ندنفیدلواشلزو هده راحو

 زغلود 6۱ یال راد یر ندنرلشواح نواه هاکرد نوجما ۱

 . ردوب یحلیا ندیک هیابوروا هعفد كليا ندنفرط

 قایآ هنناب یفاعص» اکر ول ن رام ك برلار م نداملع

 رب هدنمان لال یا وطو 2 یک ات 7 ندنقاط ۱

 هدازهش . یدعشم راقبح ك وک ر كردا شادقرا هدییدو

 . یدر دصاب هد ینهلاغوب یبلم دارم ا

 . كلربو یسازج : كلدبا هیبرت بيدأت



۳۳ 

  هدهیساما ىم ممش یسهدازمش كچوک كا لدب باب ناطلس
 ییلوطاا هرکوص ندقدوق وشراق هرارانا هداروا بولوا لاو

 یردار رکیدو یدلا ی+هسور, ندکب یسعو یدرک هلا

 هدلبا مور هدسلح یسوم . یدردنوک هبهنردا ین یبلم یسوم

SNEو هارهع هنلا كنىلح رر هدف ر ,ط ییا مور تاپ  

 تاف و به رابملح یسومو یسعو ناملس ید هدرلقل هشهغ را

 یدراتروق ندقلقشی راق تکلم ىلج دم ندنراقدلوا شملبا

 ۳م وروم ثالامو سولح 1۳ هدەن ردا هدنح را ۸۱۵ و

 نوحا ییدلبا هداعا ییداحا كتلود . یدسا تنطلس یارحا

 . ردقحتسم قح هنناونع تلود “یاب دم ناطلس یلح

 لوطاا و رلهدازهش ؟ یداپ هن درک وص ندنس هعقاو هرقنا روع

 یلچ دم .رلبدبا هدرلهر یلج یسیع و نایلس ؟ رلیدلوا هل یرلکم
 هن د ناطلس یلچ ؟ یدتا طض ندیک ییا مورو یدلآ یرلهرت

 ؟ ردشلوا قد ال هناونع

0 ۳ 
 یزود دم ناطلس ېلچ

 هدتنامز ینطلس نالوا تراعندهنس زکس د ناطلس ییلح
 هلّشارد كهاشداب هدهسیا یدلوا كلزستحار لیخ هدتکلم
 زستحار و . ردشلک هنبرب یوق کسا كنلود بولب دعای یسیه

 . یجب « یجمدیا :یناب -- . نالاق ثاربم : ثوروم «



 هک باب یجنکیا #

 ردق هنحتف هشطنطسف ندنسهعف و هرشا

)۸۵۷ ۸۰۶ ( 

 (لصن ییا

 ۱ نامر تنطلس * «لصاف

 هد«هنهاتوک» ردق هنس رب كل روم هرک وص در رقنا

 راس هقاخ هاش شدم ود هر اب تا و و ی

 اغوغ بوریشود هنر ر یرلهدازهش كدزباب ناطاس ۰ ید
 ار وط یلناغع نوت یر چه ردق هن- ر نوا ندنیدنراقیج

 یما تنظیم رصاف هلسس وا هنامز وو . یدءهلوا بخاص هنغ

 بولبری و هتیرلکب کسا هن هدراکلکپ یهدیلوطانا . یدلرو
 هتماسح یهدننامز راکدنوادخ دام ناطلس یعاروط ینامع

 ۱ : گاو

 كب ریال هدازهش لوس ه رک وص ندنسه راح هرقنا

 بودک هره ردا Ê هی هو نا ال وا رارب هلعوح ندایما 9

 یلج ناملس بونازک هدهسورب یند شب ییعر شتا سولج
 ۰ نمد کلا E هەدەسور هد وا جک ندکدتک هنرزوا

 ا ی



 ناب یسهنس ااا قرەمەناىط N ks قوح

Eیدتا تافو ¿  E. )۸۰)٥ 

 ٠ تاذ ر, نامرهقو روسج یراترضح ناخ دزنا مریدلس

 لبا مور هدننامز یتموکح نروس هنس ترد نوا بولوا

 ۲ 3 یدیا شعومب هدایز ندناثم کیا ین كلم تلود هدلوطاناو

 اه | یرکب قم آ بولک قلقشیراق هتلود هنرزوا ینافو طقف

 . یدلس هلک هسرب وق کسا كتلود هرکوص

 -.مچجیهچمت

 1 ؟ یدتا خف یرلهرن هدیلوطانا و یدای هل هدنسولج دیزیاب مریدلس

 | ؟یدنلآ تقو هن نامهرق ؟ یداپ هن هدلوبناتسا ؟ یدیای هل هدحالوا

 ۰ ؟ یدنلآ لصن ییاونع مور ناطلس ؟ یدلوا راک یبهراع لوگت
  ؟ یرلوا هن یبس كنلقوغص هلروع ؟ یدلدبا هرصاحم تقو هن 9

 2 me ناطاس "؟ یدلوا هن هدنسهرصاحم هرقنا ؟ یدیاب هن هدساوبس روع

 ؟ یدتا لاحرا تقوهن



 ۱۹ باب یحرب

 یرولیس هدنرافرط لوئتاتسا هدندفرط رو هدقمشاغوا هم | ۱

 یمهمکح تع رش صوصحم همالسا هدرهشو ق رەلا ی راوح

 رمشکیو هروم هللا یرهش ثامالو قرهریدچآ ییماح هلو

 ناجنزرا . یدیا هدکعا عی-وت یتکلع كردیا طبض یرافرط

 لتناتتسا قترا هرکوص ندقدل.ندرادرک ی ی زافزط
 هرصاحم یرهشقرهریدناب ین راصحیلوطاناو شمروق کما حتت

 راشلا قراقیح یسهلاغ كره تقو و طقف . یدشعا

 . یدلاق هنتسوا یزوب

 هدیل وطاناو شلآ یریره ردق هنغاریوط ینامع كنلروعت

 ناجاق ندروم یک ییدتنا هباح یرلکب ناجاق نددیزباب ناطلس

 را رياطیم یهاشداب دادغبو ہود مرق یهاشداب یلئوبق قآ

 لصاح قلقوغس هدهرآ ندنراقدننیص هدیزپاب ناطلس هد ررمم
 هدازهش كوسو یدقس بولا یساوس الوا روع . يد لاا

 بلحو ماش هاو روم . یدلوا دېش یخد هل لاا

 یدتا زواح هنغاروط یلنامع هنب هد شنود بوديک هنرزوا

 . یدتسا هراح هدنسهووآ هرشا هلا دیزاب ناطاسو

 زو ق | وشراق هرانات كم زو ید هدنسهراحم هرقنا

 هدهدنمسق رب كنا بولوا یرکسع لا ردق كس یللا

 ناطلسداردناهناغراراتا هده راح هلتهحو .یداشلواقلزسلو

 ندروجت و یدشود ربسا هدکلرب هلا یلج یموم یلغوا دیبا

TORT. MTR OT 
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 یحرات یئاعع رصتخم ۱۸

 ۳6 ندنرلوقروف ج :یرللغوا ناتورادو اشتنمو نیدبا
 ین رافرط هدکبنویارس قآ هدنامهرقو ین راتکلمی ك رانا ندنرلق
 . یدلآ

 هنسهعطق حالوا كره هب ییامور ندیل وطانا دی زباب ناطاس
 ندقدالغا * هحارخ هدحالواو یدورو ردق هشرکب بودک

 هروطاربعا یرلهعلق ینیدردباب لروطاربعا هدلوبناتسا هرکوص
 دوکو یدک ه ی وطانا را کت بوردة هللا یا هب

 شموروپ ردق هب«یهاتوکو شمزوب یدهع قرهدونوا یکلوبا
 ,یدلآ ندنلا یهینوقویتتکلم نوح قرهزوینکب نامهرق نالوا

 ند غ دل وا شعوط یابند نرم هال امع "هد رخ و

 - اوش سورو رانالآ هلراراحم . رایدالشاب هشالت هدرلیلابوروا

 هنیرزوا یلوکیا بولا یدو هلرهشلرب رانابتسرخ رئاسو یرلهل
E.هدنفو قدلوموا چیه دیزاب ناطلس طقف . ىدا  

 وحم یرلنمشد كرهورو هن رزوا لوک هلا ودرا ر هلوس

 ا 5 ب ندفرطیه هسدزوا هلغ كوس وو یدتا
Eاا هنسب دذک ید دلا ع ا ىسەفىلخ یمابع  

 هدنرظن راناملسم زعود هج هلوبو یدلیاصیص یتاونع مرر

 یدلوا شمتاط كوو شعوط یر كنسهیفوجاس تلود مور

(۷۹۷) ۰ 
 رامعا یتکلم و حالصا یرلهمکح ندفرطرب دیزیاب ناطلس

 33 رو نایلآ ندرلناتسرخ دانا مار



 كل ود دمو تبولوا هاشدایرب لنه رم یرزاغ راکد وادخ

 نامز ینیدلوا حتف رار قوجریو یداریدشالمکم یراماظن
 . یدالشاب کمر و * تشهد هرابلاوروا یان ىلع

ges 

 دارم داطلس ؟ یدنلآ یرلهرت هدیلبامور ؟ یدنلوا 2 لصن هرقا

 | پرص ؟یدنوق لوصا هن نوجا رایسا ؟ یدتبا مظعا ردص یک
 هدسلوطانا یزاغ راکدنوادخ ؟ یدلوا هل هدارواو ردیسهرن یمن دنص

 «یدلواهنهدنسهبهرام هوصوق ؟یدنلآ لصن و تقوهن ناتسراغلب ؟ ىدا

 | لصف ىش |
 یرود ناخ دیزاب ناطلس مریدلیب

 ه رام بولوا یسهدازبش كوس كراکدنوادخ دا رص ناطلس

 ییدشتب هلتعرس یک مریدلس هنفرط روا ندنفرطرپ كننادیم
 یسهرام هوصوف هلوا د زاب نالوا روهشم هلیمات مسی, نوجا

 . یدنلوا تعس هدننادبم

 هدهوص وق هدرازرب یلارق برص ندا هراحم هلدا ناطلس

 لوبق یمریو وکر و هتلود منافتسا نالوا لارق یی ندنکیدلوا
 . یدلیا هلاصم كرهر. و هدیزیاب ناطلس ینشادنرق زقو یدتا

 لوبناتسا بودی «یلوطانا دیزیاب ناطاس هرکوص ندنو
 یهدللا رامور الوا قرهلا هدنتسم ید ی غرشاب یروطاربعا

۲ 

 ۱۷ بای یجنرب

 د جک ایدی 9 پ 2
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 یحرا یلنامع رصتخم ۱۹

 E زاهح بونلآ هدزناب 3 د هدازپش و یرق
 . یغوج ر یمدنلا هد یلغوا دو . یدک د یراف رط

 . یدقار ه یزاغ راکدن وادخ هلغاش وخ لوک

 هتهجلیامور تلود رار هلغملا رار قوجرب هدیل وطانا
  ندلاررخ .یدشلدبا تا هرداو ىدا هدکمو و تىما هداژ

  هسارلمشد یدلوا مظعا ردص اتا ىع ییغوا هدننافو كناشاب

  هاغوغ ت کک نامهرق . رابدشود هنلما كمنا هدافتسا ندنو
 مور .یدنل وا وفع حاف هن هدهسدلزو هدلاح اف قرهشقااق

  شمشقاق هیهراحم هلناعفد ماجر یلارق راغلب هدندنفرط لیا
 ۱۳۳۲ تاب ندنهبدلوا شمالشاب هفعوط یرازوس ییدرتوو

 ۱ Es یلنامع یسهعطق ناتسراغلب كرهلبدبا طض هدنسهعلق

 . (۷۹۰) ۰ یدلتاق
 هلو قلنمشد هنن رلیلبرص نالوا كلر, هلزعلود ردتقور

  ودرا رب كوب كرهشارب هلا راراحم و رابلکسیهو هنسون بوباص
  یزاع دام ناطلس . یدرلشعالبوط هدنسهووا هوصوق هلا

  قتمشد هدهوصوق هلا ودرا رب نالوا یئزج كب هلتسن هنمشد

 یل#ج زاب هدازهش كوو یدلوا هراحم رب لوس بويل وشراق
 ۱ كنه رام هدهسبا یدزو هدلاح اف ین رانمشد هامغلنامرهق كب

 مو

eنی 0 ( 

 2 ترضح نالوا هدقمشالوط یناهتروا :دنکوص
  هلوو یدلدبا ديش ندنف رط یلیرص رب نالوا هدقعاب یلهرا

 هری رر ردک هللا غوس قردلیتاق هدیجا رب كوب ههبلغرب كوپب
 3 . (۷۹۱) یدلک



 ۱۵ باب ین رب

 یب راک ییاشاب نیهاش الا یرلترضح دا ناطلس

 هدرلنامز یکیدتا تدوع ههردا قرهقار هدنلنا مور * هلساونع

 حالواو برص هل رالارف ناتسهلو ناتسراحم هلش وشت " كناباب

 یرلبا كرهبملکب یدادما نالوا كحهلک ندهقرا اهد یرلکب

 « ییهدّنص برص » الاحت هدنسهو وا خو راشم رود ییعوط ۱

 كس زوتوا هسبا یب لبیا یجاح . یدراثلک ردق هر نالسد "

 لا ات هلا ی كس نوا ییودرا و نالوا فل شڪ

 .. یدتا

 - رادمکح مالسا لیمکت یرفظم كوسو ةاشداب ترضح
 CRE قردل وا قل وشراق ندنسهو یدر دلم هنر

 هود امنا یرالغوا نامهرق صوصخابو یرلکب- ییوطانا نکل

 یدرلشما فار هلا رابلابو روا یدا راروئسا كما قلانف

 هنسورجا لوظانا هلبا رکسع یرلترضح راکدنوادخ ندبسو

 . یدالشاب هکمورو

 ی راقح هسهروط هد هسا | رای د هت سلا قعوف یثراق لوا راکب

 یاملع كن راترضح راکدنوادخو رایدلید وفع هدنراقدالک | ,
  Nراادر وس ه هر وا یاماع اط 9م نوجا یراکدلم ۰

 هه.قف یک یلهیهانوک صوصخابو هباماع راکدن وادخ ترصح

 كنلغوا تا ودمر . یدتاوفع ی رار وصف اهدر اعر

E e 

 ا کوی لولئ ال ام دن. دای بم« تی ام ار



 یحرا لنامعع رص ع ٤

 :E زک هقش ند را نأمهرف كركو و  یرابخا کاو

 ا داخ ید ینرللغوا رمزاو نایمرک ندا قاشا
 .یدبا كما طرض فی ییا مور یدصقم كهاشداب ترضح

 یلوبیلکو شم هیبامور ناه هتبب یشیا یلوطانا هیلع ءانب
 ۳۱ سونروا هلا یب لیا یاح .ردشملیا طض رارکم

 ور ید یراترضح هادشدا یک یبداردنوک یرغوط

 . يدبروب هنبرزوا لوبناتسا تاذلاب كرهید رانوسروط تحار
 ۱۳ رداد هرکوص ندهرصانح زارو یرافرط هردا

 هماردهحیلموک كب سونروا هرکو ص ندنو .یدنلوا حتف یخد

 یرظوط هرلناقلاب هد اب نیهان رر و هشبرافرط زوریسو

 ۰ یدلوا لوغشم هل راما كنهنردا هاشداب ترضح . یدناللو

 ۳۳ ار ردا نانسلوپ:ککتیع یضاق هدرانامز وب

 نیدلاءالع هکردشلوا مظعا ریزو هلیمان تاب نيملارم یدنقا

 كعد ردناذو نالوا مظعاردص كلبا هرکوص ندرلاشاب ناماسو

 ۱ روا
 ناطلس .یدارون 1 سیساقوح هدراهراحم نالبدیا هلرلتمشد

 هتیدزوا یزوس ك متسر مرف نالوا شلک نوجا كنا ازغ دارم
 ندنوو شمالشاب هغعلا رب هدشا ینعل ( یعرش یه ندرلرپسا

 یتقآ نوا توت ھلو شبا هلغلوا لصاح دارا قوحر

 سر هرق . ردشعلوا بصن ( یسضاق ینا ) ررب هن راهقرف

 .یدنلوابصن (رکسعیضاق) هنر كناشاب نیدلاربخ ید یدنفا
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 نش نم و هدنشهسیعشب زوتوا تنال یزاغ ناعروا 8

 هاشدان ر یل صو و یللقع . ردشملبا تافو هدنشاب

 كتکلعو یدلآ ۳ تلود كوس ر د E بو

 ءراذا روما هلراماظن هالقاخو هالدامو یداوا رر م تل
 ا
 . یدلن و هل وب کو هکلم

 ؟ی دلدبا فی رلهرت ال وا ؟ ی دلوا مظعار دص یک دنس واج كنب زاغ ناخ روا

 هن یسهرق ؟ یدلپاب رلنوئاق لصن نوجما رکسع ؟ یدلوا تخیاپ یسهوآ
 رومعم لصن تکلع هدشنامز 2 ؟ یدلتاق هنکلم ینافع هلتروص

 نایلس ؟ رلبرلآ ینسهرلو رایدک لصن هییا مور رایت امس ؟ یدادیا
 ؟ رلیدتبا تافو تقو هن یزاغ ناخ رواو اشا

 هوومچیس ۱

 ۱ لصن ی درد

 یرود دارم ناطلس یجرب راکدنوادخ

 ناطلسیغوا لوک هنیرب هرکوص ندنتافو كنمزاغ ناخرزوا 1
 لوا اهد هدرالو كناتاب ناملس یلغوا لوس . یدک دارم
 كل ود توک هتنطلس زونه اه یدشمنلبوس ییدلبا تافو

 هرقنا * هلیکیرحت كنلغوا نامهرق زامالشاب رالشاب هغقاب هسروما |

 هنہلع كرابلناهع كنسهفلاط یعا نالوا شا طض یتسلاوحو[

 كرهبرو هنیرارزوا ناه هاشداب ترضح هنرزوا یسمشقلاق ]

 ه4 کا هشم خ

 ۰ ردشملبا حق یرہشو شما روهط هد وا هرقنا هر ندر
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 39 ا اتم اف رايو راماحو رانا
 ى ناخروا هدنسهنس ۷۵۰ ۰ روشوا نیم ردق كس ترد

 قرا هلا حاکن یس هغر ۱ دل مدهزوک اتاق یروطارعا مور

 ۰ . یدلدیا رکلنشو رلتوکود لود
 ندزب یرامع هبا مور قرهلوا هعفد كلبا كرابلناهع

 مور تقووا ۰ ردهدنح را ۷۵۸ یب هرکص هنس یا نوا
 ندنکیدنبا قاقتا هللا رابلکید و نالوا یتمشد كز رلود یرصق

 ر اشا ناماس هدارهش . یدشم رک وک یی زاغ ناخروا

 2 تولوا یطفام ه سور کت کم E سا

 ٤ ما نداصاو ےل. یون و روا روہشم ندا لوق یعالسا

 «یلوبیلکو هلا لاص e ندنراوح «قحدآ » بوشازوس هلا

 تدم هنسر بونالبوط یسودراناععر هداروا . زاید دن

 یاداخروطار هنس هوانا وید دک ی رغ وط هنس راف رطهت ردا

 3 : یدلدا دادما هروطاربعا ندنشادقبح قلزس و وا مش

 کا رلهعلف قوحر بولوا هلزلز لوس ر هدنسهنس 9۹

 روفکتو یوبهربخ . یلویییلک كرد هدافتسا ندنوب اشاب ناملس

 لاملس .رایدشلرب هدیلیا مور رایلنایعو یدلآ یرارب 5 یغاط
 یکی هرزوا كّملوس هدایز اهد یتکلم تلود هدیلیا مور اشاب
 کو یافو بوب راح او قرەناشوب 8 Sl هدنسهتس ۰

 ۔ رابتخا ید یزاغ ناخروا درو تفو رابق و عزام

 لغو كجوک یتموکح ردا تاج هلرت ندنردکو ندسقل

 . یدلاق ه یزاغ دا راهمرارم



 ۱۱ باب یحرب

 رک یزاهوا توام مدل اف یراق نا روا

 هلا لامع لیمکت رار یهدنراسق یزکد هرم . یدنو

 . ( ۷۳۱١ ) ید

 تلود هدهسورب هدهرص کیدا ییاحوتفو یزاغ ںاخروا

 سر اشا ندلاءالع .یدرویلماپ رانوناق یلمزال ماطر نو

 مرق یهردناح نداملعو مای ریاعط هدازهش كو هرزوا قلو

 سلح 7 ندرلراسو ی رارم هدازهش تاب کو کما

 قحوهل | ندرلناتسرخ قرهلوا هدنمافقم وکر و نوال

 یریک, كرهبدبا هیرت هدنیهذم مالساو كرلبدوبب راقجوچ

 یراوس هلیما یهاسو یسملپای یرکسع هصاخ هداسب رب هلیمات
 كرر لباقم هفلبا هلیمان ( رای ) هبیهایسیه قرهلساب یرکسع
 هب هسنلا و هرلوک ر و یدلردسلرارف یس دا كرت یادراو

 تافو هد (۷۳۲ ) اشا نیدلاءالع . یدلنوف راماظن هدراد

 . یدلوا مظعاردص اشاب ناملس هدازمش كور هنر ندنکیدلبا

 ۔ ررر یرالغواوشلوا ےب ميرمجگ کب یسهرق هدهرصوت
 رال یسهرق بوجاق تار كنلاها ندنراقدراتقنح اعوع ۷
 ناملس هیاروا هلببسو . یدراشمالشاب هکمتسیا یتسهرادا یناهع

 . (۷۳۹) یدنلواقاا هب هسنانع كلام هدیسهرق بولیردنوک اش
 كلاتکلم تویلد اود زدق هخش نواب هک

 راهناخبتکر لهسردم راعماح هدرارهش لیمکت وید)شلاح * هسرامعآ

 ۰ كغا روم“ راعا ۹



 : ™ ؟یدلربوهن هنسیدنک ةافاکم ؟ یدلآ یهر الوا ئ زاغ نامع
 لادم راکلکب کناه هدنضارقنا كنتلود قوطس ؟ یدنلوا حف لصا

 5 وا ال | ؟ یدنوقوا .هدهر هیطخ كالا هدمأت .نزاغ نامه ٩» ی دقمح

 هرکوص ندقدلوا هاشداب یزاغ ناو نیل را ندزب

۳ 7۳ 

 ۱ یرود یزاف ناخروا

 ولج بولوا یلغوا كحوک كنیزاغ نامع یزاغ ناخروا
 , یداراقح هنماقم تراز و Es یردار كوس هدنس

 ۱ « دیمکنزا » ككردبا ماود هنتاحوتف كرد هدزاغ ناخرواو

 . مهم قوج رب راس نانو هدراوجواو یرهش دسمزا یو
  یسهعلف « سودا و هدنرا وح واکس یدتا هدلا یرلهعلق

 وا یهعلق كرد هفالع هنجرلادسع یزاغ یزف كنناداموف

 ُة E قرهلوا یمهحوز كنه رلادىعو یدلیا ماست هنام رهف

 تکی اب رب ندنراردابم كوب كا كرايلنالع یمصرلاریع رق
 یکتا

 کک نالوا قموکح رک تسردن:یزاع ناخزوا

 كوس كا كرلمور هدیلوطانا .یدشعا تخاب ییهسورب بوقارب
 ۰ ف قینزا نالوا یراقنا یجنکیا ادعو یرهش
  عنام هتسلورلبا دنرلیلنافع یروطاربعا مورو ین و

 < 0ام » هدهسیا یدیروب هلرکسع كس شعلا نوجنا قلوا



 نالیند ( یلع ریما ) لاما الاح هلتبسن همان كن وم زا
 .یدنلوا طض یسهطا « زونمل یلاق ه نانلوب هدنسوشراق هادمو

 نامرک بویتشیا كما هاج ینفاووطاربعا مور یناخ رانا

 هلا كب ناخروا هدازهش ندنکیدلک یسودرا راتات رب هنیرافرط

 راتاو هدنسهنس ۲ اردک هدکل ر كب لاحم هسوت رو

 . ناب دتتغاط نیس

 «هسورب هو رایدتاشوق یرهش « قینزا » بوآآ نهعطق نالیند
 هدزنهنس ۷۷ 0 ندقدنل وا هرصاح ت ید ى

 . یدلدیا حق

 برح ردتفو یلخ بولوا هدنشاب شم تفووایزاغ نامع

 ور و . یدشقار ه ی زاغ ناخروا یلعوا یسهرادا كتردش |

 قبضو یرادسح . ككرابم كردن تافو هدنساا ق تله

 . یدنلوا نفد هدهسور هرزوا

 هاشدایر روسحو لته « یسارد  یتلادع یزاغ نامع

 یووق یروسر هدننافو قح .یدقو یتعر الصا هلام .یدیآ] ۱

 . ردشمامقبح یایشا هقشاب ندنرک راب چافر و حال زا رو ۱

 قرهوق هنلکش هحناف تلودر یرشعر كجوک یزاغ ناهع

 لامع هلقالخا لزوکو یدروق یت راساسا كنکلکوس كرو

 یلفرش هدحرات هند دنک ینلنامرهق كرەر دوس هک ه ینمسا

 ۰ یدردنازق ناونعرب ۱

 « لیا هحوق» الاح موق روا هلنا یر ل امیع یزاغ نداا

۳ ۹ 8 



 تورو زا هلا تن راما هر رط هدنلا رامور

 لس یرلکلکی كرت قاط رب هدرارب نالاقو یدراو یرلفرط
 | «یرالغوا ر ES اول EEE EE ىیدشملوا

 د قا ۰  یرللغوا رابق 0 ی۴ یزاع ندهقوحلس

 سیر ےگ ۳ فک ا و اره فرا عادت مرا

 و ویدلوا ادم يلکب میام ورق كو هدنفرط همنوق [" ] یرلتراما

 Eo ەدەب رەق وا ا شال | ندهعقو

  یرانکرت ی رالغوا مناصعر هدهنطاو ہر رقلاوژ هدشع یرالعوا
 هدنضارقا كنسهقوحلس تلود مور . ریدا تموکح رر

 ۳ لس یک یفیدنازق لالقتسا یسهج كراتراما زمغییاص
 اوا لقتسم هدس راما و نالوا ەد را ا

 ۱ یدنک قردلوا هعقد لا هدنسهمصف « راصح هحهرق » یزاغ

 3 . یدنوقوا هطخ هتمات

 هلو یسهرادا كتکلم نالوا شموس هحیلبخ یزاغ ناهع

 . یضاق نوجا كمروک ینرلاوعد كقلخ بودبا تم هفموق
 | قوجرب ندف رطیه ندنکیدلبا هرادا هلتلادع كبو یدتا نیت

 ۳ یک یرهشوف هادا یو FE قو زا
 ۳ یدروبدا ماود هدناحوتف یزاغ نایع هدندفرط ر

 . هدنراوح « راصح نوبوق ه یسودرار لوس كتروطاربعا مور

 یحافو یدنلا رار قوج ر ردق ها تولوزوت

 3 هک دن ترا[



 نالوا فرشم هبا :مالشا فرش» یراذرکوط تاواوا یزو
 كل, لاو” کک نانلوب نا رلتمدخ قوح هزملود یدالواو

 ینیدقیح هنغالباب هنسره یزاغ ناځع . یدریدلس هبیزاغ نامع
 هرزوا كد هظفام یرانبداق راستخاو یاشا لتمیق ضع

 ردا جنک ردق قرق هعفدو . یدرردنوک هنیراصح كج هلم
 یدلردن وکه کح هل هلهجو تداع قرهلقوص هنتفابق نداق رابتخا
 راح کو هدهرص یش دلاق هدنلا مدآ ار كن هعاق هلسس نوکودو

 رب و و ید یزاغ ناهع یر وا .رایدتنا طض یهعلق ۱

 ناخ نالوا نامش هنکیدشاقرهبمالک | غدا غوا هس هلغمصاب ۱

 ا دشت هکزق ینحهلا روفکت . یدلو ینسازج روفکت
 ینغلنامرهف قرهلوا هعفد كلبا بولبدا رسا . ردرومشم هلیما

 . ( ۱۸۸ ) یدلدیا شورت هب یزاع ريامررا ندا تابنا عف
 اهد رارب او یسهعلق لوك هنسا هضرزوا یطبض كکحهاس

 :یدوس زار زعلود قرا 8
 هدنسب ره ځ ران ٩۵ ینعب هرکوص هنس نوا ندنحتف كح هلس

 نا را یب دلا وم یرادمکح كوص كنسهفوحلس تلود مور "

 ندتموکح هلا میام ريازاغ یهاشداب یسهبزکنح تلود
 هدهسمکهن رب هلغمالوا یدالوا قح هلوا ثراو بولعغارب مورح

 . یدلوا ضرقنم هبفوحلس تلودوب ندنکندمقت

 هدرارب راس بولاق هدرارانا یرلفرط ناتسدرکو مورضرا

 ۳ تق وواو یاب دلو یا اص ا راریماو یاو ناو
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 3 رک ید یان لتمظعو یلفرش واو ی یهاشداب ی رب ۲

 . ردشمتک قرهقارب

 یسهلیبق نات ییاق ؟ راردندنسهلیبق كر کناه یرادج د رایلن افع
 ؟ر دیک ی دج وب كلا کا زمهاشداب ؟ ردشعای را هب و رلشمر وط وا هدرلهر

 لصاو یدتبامدراب یک لرغطرا ؟ ۍدشا تافو هدهر هاش نایلس
 تقو هن كب نام ؟ رطدروطوا هدر الوا E ؟یدروک تافاکم

 ر

 ی

 ..سحم) يه

 | نصف یا ]
 یرود یزاغ ناّمع

 هدرافرطوا كرهک هنیرب كنود هدنسهنس ۸۰ یزاغ ناهع

 کموی یتکلم شاو شاوو یدتنا رلاغوغ هلرلکپ مور نانلوب
 «یدروس دنا ثالنمشد هرابلن امع ۳ یب لک ها . یدالاشاب

 .یدلا ی « راصح هحهرق » ندنلا كرك فالوقبن یزاغ نامع

 كلك EE قوحلس دهان و هننرزوآ حتفوت

 E تقو وا . ییلردنوک قاحنس و لوواط نالوا یتمالع

 عدل وا کم ر هددودح ار اا

 ۳ رك تو ندنراوشموق كننراما نتاع

 ۱۳ اع د کو هاج ینو ا شود كنس زاعا ی ناع

 دیهش كردیا توعد هننوکود یدنک ینیزاغ و شلوا كلرب
 ۱۳و او ا یتاشنزوف هاصف نوا كملنا



 نکیارشالوط هدنرافرط مورضرا هلا یسهلیقكب لرغطرا _
  یسیدنکو  شلکتسار هیودرا ییا نالوا هدکعا هرام هنری
 كرهدا مدراب هف رط نالوا هدکملکی ندنشیدلوا تاذ ر ردا-م

 یهبراحمهدنسهیاس كکب لرغط را .یدشمردنازف هفرطوا یاغوع 3

 كن رلاءرمع ہیاطہ یهاشداب ( یسهفوحلس مور ) ودرا نانازق

 یرارانأت (یسهزیکنح تلود ناربا) هدرانالکب بولوا یسودرا

 ِ راو تمدخ وش كم زاغ لرغطرا ندلاءالع ناطاس . رابدنا

 « دوکس » هه یزاغ ترضح قرهلوا دونشخ قوح نا ۱

 " ینغالبا « چسناموط » و * یتالشق یرلهووا « رهشکشا » و
 تقو وا . یدشلر هدندودح یروطارعا مور و یدرو

 ر و هتشيا کد راو یتاخ رداح زوبترد هدا كس زاغ لرغطرا

 9 هادم یلود رب كوس یا روت رانام رهق جووآ

 - هفخ ییئاش كا كح ران هل راتمدخ هتلودو هندو رلبدل وا قفوم

 . ناف و رو

 .یدردبا اغوغ هلب رلکب مور یهددودح اياد كب لرغطرا

 - هنس ٩۷٩ كب لرغطرا یدیا ۳۹ هاکودرار یاد یگلعو

 هدنسهنس هو یدتا هرادا یه ردق هنس هس ۸۰ ندنس

 هکیدلک هیاند یدالوا یهدنمان ےل رام هدنسهصق دوکس "

 هزقلود و ید كنسسلیف هرکوتص ندنودپ ك داغ و "
 ققو زاب لراهچوک : قالب س . رارپ نالیروطوا كشبق : غالشق

 رب ودرا : هاکودرا س . رار یراکدتک هل رلناویح



 4 : ۰ تم رک و

 ۳ ید یح را لامع رصتح 3

 وا ° یدح یسا درالنامع و یسسّوم لصا هل زعلود هتشیا

 رایقوحلس هدننامز یوننغ دوم ناطلس هدیسهلببق میام لاق

 ..یدبا ندرلکرت نالوا شمشلر هدنرافرط ناسارخ رار هلا

 ۱ بویمتک هللوب نایصع ی یلاثما راس یسهلسق ناخ یناق

 ۱۳۳ 2۸ راماعمزراوخ هدهرک وضو مزاق وحلسو هاب ون رض
 وشراق هرابحروک و هراراتات كهاشم زراوخ نیدلالالح" نح

 - هلق ناخ یناق یمسقر كانسودرا هدرلهبراح هام رهق ییدتا

 ید س ندی رلرداه قاب

 س سه كنسودرا و ندقدلوا دش ندلالالح

 هنرافرط ناتسدرک هدیسهییق ناخ یناق یک ینیدلغاط هفرطرب

 یشر كن هلسووو یدح دوس كا زمهاشداب e ا

 هدنرافرط ناجزرا تدم رب لا اق س ماش میام نالوا
 2 اروم نكد یبیدرناب رانا قرمروطوا
 «ربعج » هاش ناملس طقف . یدبا شمقج هلو هرزوا كمتیک
 ۳ تافو اقورنم نکرع یر تارف هدنواوج ینهعلق
 نالوارومشم هد ( یرازم كرت ) الاح هداروا ییدنک ندنکی
 ماودهلو یرب بولیرآ همسق ییا یسهلسقو یدلدا "نفد هدلحم

 .رارووو لرفطرا ندنرالغوا كهاش ناملس یمسق رکیدو یدتبا
 .((۲۹هنس) یدنود هننرافرط مورضرا قرهلوا هدنتسم كرلکب

 تر  تکرص -« لارفا < كروا : لاثما -۰ هدد كوس وچ

 كلموکكلدبا نفد - . قرهلیغ و : ًاقورفم -۰ شفلوا لیکشت « شا



 هک باب یجشرب ۶

 ردق هنس هع و ه رها ندر وهط كنها ع واک

)۸۰: — ۲7) 

 1 لصف یک ۱

 یروهظ كريان اع

 قوحر ندراکرت هدهرص یښیدلازا یوق كنەبسانع تفالخ

 یرلکدشل رهدنراف رط ناریاو ناسارخو یطسویابسا دارا هلسق

 تح :,یدا,رایشعاب راتلود هلو كو روسو , كدشمرو 8
 ناطاسو نالبریدشلر هدناسارخ ندنفرط یوننغ دوج ناطاس

 هدننسهرادا كب لرغطرا هلا نایصع هدننامز یونزغ دوعسم

 - ودح ناح یرلتم 5 كرابف وحاس ندا لکشت توت 3

 . یدشغا هدلا یلام ها نالوا ردق هزکد قآ ندند



 هک هص وصخ هدافا وب

۰" 

 هب اقع خم رات كرات : مالسا سصتح) زمکی دانا

 ۱ ۰ 0 ۰ا ۳  | هه ع

 ى رات مع رصد هع دقا یسال ك نالوا راد

  كڭنمەنازجاع 2 ردشلد | رشذ و عبط هجر ا ۲ همان

 مالا رهن یم هب هن اف و وسم ت٬غ 2 ل دل وا رهظم

 ینیدل وا لصاح تیقفوم هنعدط 4عفد ترد تلخ رات

 .یسهد وح وم خس كن را لنامثع رصتع وشا 5

 هنعط قرهلوا هثلا هعفد ندنغیدلو تاهن ځد

Eقلعت هز اب لنامسع صن . ردیف  

 .ردشلد ارشن هلیسلطا مالسا خش رات رلهطب رخ ندیا



Muhtasar 

 ۱ 0۵۵ 7200۳۱ را

 ةيكلم بت کمو هدشر نيعأا راد ندنرل ج رتم هناکوام بانج نواه نیبام

 یوم جرات یددادءا و هن اهاش هیسای-. قوقح هناهاش قوقح بتکمو
 یلعم ٩

 ردشماوا عبط هلیلصخر كنسهللح تراظن فراعم

 لری
 هدنسهداح یلاع با سس یسهعطم ) تبهرق (

 تب هرف ی یحاص

۱۳۱ 



 مش ؟ رلیدناب هن رلی--ابع ؟ یدلوا ببس هبقرت لصن رلنالسم
 دایفارفجو خیرات ؟ یدلورلیا ردقن تایبدا ؟ ردرلیک ررعاش

 ر ابیکو هیعیبط تمکح ؟ردروهشمو قوچ رافلوم

 فوصو و هقف ؟ یدلباب هن هدهیضایر ؟ یعدلورلیا قوج تیه

 دم ۳ ؟ یدلزو نوع تیدم و ؟ یدتک یرلبا ردا هن
 ی



 ۱۳۱ هعاخ

 كنبراتکلم ناملسم ككردبا قرتقوچ یخدمیانص هدمالسا .
 یلاعو رابارس هراهسردم .رلناخهتسخ راما «رابر وک ی

 (ارحار هدهطان غو « (هب وما عماح) هدماش .یدلوط هللا رلات

 (رک عماح) هدهبطرف ۰ ( یعماح نولوط ی ) هدءرهاق ۰ ینارمب
 باس هراختفا هتلمر یره یک ارس (۱یهزلاهس دم )

 ندندودح نيج دنهو ناچ رلان لزوک هج رلکس ثح هلس هلو

 یدرد ود هتنح ین راتکلع مالسا نایازوا ردق هب یفسغ طرح رج

 ی رلتریح هل.سهدایز داران روک الاح ید یتعاص قلیج هم واو

 . یدلک هبهحرد بح

 یا و هما كرامات تولوا دا

 هدنسەباس تراح و تعض .یدلوا ساسا هننراحم كنا:

1 
۰ 

۱ 
۱ 
۱ 
۱ 

1 

 ردفه نالوا شو انداعو بارخ مولا هاب ید كلنكنز

 یلاها هحرلن ولمو لومعم تاغ لوا نطق یکی 3 راو

 . یدیا نوکسم
 لصف ردف هه تافرت ییدرتک هدوحو كمالسا هصالخ

 نانو سا یبئدم مالا هکزرد ردقوش بولوا زا ها

 نالوا لهاح تقو واو یدقار هدیرک قوج ین راتندم امور

 بیلص لها ايو هلیسهطساو سلدنا اب یعنصو یملع رایلوزو
 هدن راتکلع یدنک بوتءهرک واندمالسالها هلبش رط ماش هدنت

 هلس "اياب ییا ندرلندا لیصح هدنراهسردم سلدناقح ر 1

 ۰ یساحور نشر یوم دكرلثلوا هدنبهذم كل وتق : اپ"

۱ 
۱ 

۱ 



 یحرات مالا رصتح ۰

 و ۰ ند كرلناملسم بودا قرت قوح كب رلملع راد هد

 ې وا هقفلع نالوا یتعیرش ینمی یعومج یرانوناق رتاد هایندو
 یدوس هدهجرد كح هلسهنلوا همش هزکد رب زفلو یعاحود
 هح راکس راد هقطنمو "هلدحو "مالک ریس < هثسدح .ههقف و

 یسوط ںی ہلا مسمن بولیشا غوا هدهانامکح و یدایابرلباتک ربتعم

 یربیهیکدشرلانیاو انیس ناو یا ماماو یار سی لارو
 لا ترضحو رللاعءو فوسلف یحاص تاردو کد ردات

 یک یدر ںیرلالومم یحاص ( فیرش “یونٹم) و ییرع
GG۳۶ روس ردق هتماق همالسا لها دارمک  
Ey E۱  

 بولورلبا هلسهدایز رلتلم ناملسم هدنسهاس املع ردقوب

  EE Eرم ۱۳
 یدلوط هل را هناخی.ک و هسردم رارهش هحرازو یک ناورق و .

 ر کقزاب . یدقبچ هل رلهلاع قوجر فقاو هنونفو مولع
 یرایشحو لوینابسا ندفرطرو بلص لها و راراتا ندفرط
 هارلرب شم رهدبا یوح یراثآ و یافلأت لتمقو ردان ردقوب
 .رتداوآ بش هششود هناهعک لدا

 الثم یدرلشلوا قفوم هدهرلداجا مهم ضم رلناملسم

 قوعوندکبا .پوطوتوراب ءیتلآ هلصوب نرتسوکیلوب دارای
 رولساص یداجحما كمالسا لها دغاک ندناتکو .

 | یله ةتحایم : لدج - . قیبطت هنید فیهفسلف : مالک« . --
 . نج هناشیورد رب یاهیند تمکح : فوصت .



 ۱۳۹ هع اخ

 *راخروم 0 ربا نیا ۰ یک ریوی یباد عارملارلا

 رار قوح ی EE سار یساملع |_فارغح ی یس

 ك ردیکی رايا هليسهدایز تيه لع هلهو یدقبح رلها س شمشالوط

 راحنس یدلدا باسح یهدلوا قالراو ینعل یو تفت

 ی راتکر ح كنآ .یدل وا وب تاشو و ااک راپلا فضا هدنسار

 و تتف كرا هر وا نط قح ۰ یدلنرکوا هلتفد

 كلی! ندنف رط ران املسم هلس یرلکدن ود هدنفارطا شن وک هلرلزب دل

 قرهلوایرغوطاهدندیحنرفا راتو یدنوق هنادیم قرهلوا هعفد

 ینماعایمکرلبرع .یداپا (یلالحخرات) هدننامز قرعط هاعکدم

 یدقیج رللاع كوب یک رام رلبدلوب یلوئک رلیدتلوراب|قوچ

 فح وارد ولرد بویلورلبا یر اع هک امو همیبط تمکح
 تاناوبح . یدلدبا بسر یعاونا كراتعاسو یدلیا رالا
 هداملاقوف بط هله a قیفدت ید یرلملع تانابو

 مربا, یلسلدناو انیس یلع رلا یسمد یزار رگ وا .یدلبا قر

 مان (نولاق) كنانیس ییعوبا بوقبچ رامیکح روہشم یک شا

 هدنرانونفلاراد ایوروا نوتب ردق هوا هنس یللا زوب یباتک
 ۱ . یدرونوقوا

 لاک ایانحو رلیدشلاح قوجرراثاملسم هدهنراملع یضایر

 ییدمش ناه یهوتسم تاثلثمو ینالعاو یداغ ربجو رایدّتا

 نه ورک تاتو نایدتآ ورا هدسهسدنه بوردشالقاب هنلاح
 7 ناف دا داجشا

 ۹ . نازاب خيرات : خروم «



 یسا ماطر قرەل ا هب رح تانمضت ا روطا ۳

 5 رلباتک وب نالوا هجنانوب یغوچو راشلا یراباتک یلتمیق
 «۰ یدرلشم ر د وف وا هدراهسردم كره ر دتا هجرت هب هج رع

EEفراممو  I RS a 
 ابا یبندم ناو کسا یتیادم كمالساو رلبدلورلبا قوج

 كس دم مااا هک یدالغا هنر ر یتسدم اب و روا ین

 رلیدنا یشحو اتداع رابلایوروا ی ققال رابوا

 رما لواندمالسا بولوا یراقاس هرعش اتاذ ءلرلبرع

 رب رم *یمظان كن( هنر ۂدیصق )و یسیقلارقز سب تقک
 یا كل (داعس تاب هدصف) رومشم هدننامز ریمغس ترضحو

 1 8 یدقج را عاش كوس یک هووزرف هدننامز رط وماو

 ٤ ۳ ناتو کیا مس ظنامر یسددرف یحاص همانش یخد

E:ا داف تعا ئپ داف یار  E 

 ۴ وم . یدلباب "راهم وظتم كوم و ید-ثش رلرعاش

 هج راک هدرلملعراد هن وح و ف رص دعاوق برع ناسا هناسل

 ا نالوا یرب ندنرانآ روپشم لا كتادا «یدلزای رارثا
 ا كنبراناسل ابوروا هیاکح مان هجکر ب كيب یی هلدلا
 RA هجرت

 را ربا بودک ورلیا قوچ هدراناملسم افارغحو جرات

 دا رو كفرط نالوا بولغم هدهبرام :هبیرح تانیمفت*

 س قلشوخ «كللزوک :تفاطل -- .نایلیوس رعش «ندیا مظن : مظان
 1 . رثا ترابع ندرمش : هموظنم



 ریلانایسا ؟ یدلوا هن هدهرکوصو یدر وس ردو هو یدتا روهظ ۱

 ؟ رل دوق هلاح هت قکلعو لب دتنا هلماعم لصن هرلنالسم "

 یو یهههم

 یسعام مش یر
 یی دم مالسا

 ربمغی, ترضح .ردکویب كب یمدخ نالوا هتندم كزفید
 تان تفویزاقدلوا روسام ه رعد نت قشم ین یک

 هنف رط ره كناسد قره وا رکناهج هدقوزآ راب عنالوا لهاح "

 هدب رک یتسیه كراتام کسا هدهدنصوصخ تیندم یک یراقدایا
 هدنرافرش ثیدح كنمدنفا مرک | لوسر E . رابدقارب و

 هرانم ندکیشب یملع» « ردیسلیکوس كهللا ندیا تراجم و "

 هزکیهرکوازکیدبک هدلواههدنیچواو ع» «زکیدیابلطردق
 زدنا ترا ندنلالح یراناملسم رانون هکردراو رلرماهدنلام

 هغمر دن را یام ولع« دلرهن رک وا نیکیدنلس اًعادو هغلوا نکنز ۱

 .هلواو كما تداع یک شما كح هلواناهو یدروسداقوس |
 كرما ینیداوا نیعضرف هناماسمرب قمشلاح یک شعا كح ]
 داود وب ر هدننهذ ۱

۶ 
 و

9 
 . كاوص : هعاخ ۱

 لصن قلود رجا ی ؟یدریک هلاح هن سلدنا هرکوصو یدلوا هن بر

 قرش یرلهفیلخ یمابع هدنرصع یجنکیا كمالسا اهد

HE 



 یخدات مالسا رصتخم ۱۳۹

 رجوم "یتریح عیانص رهلورابا فراعمو مولع . یدلپب
 یزکسم تسدم رب یک هبطرق هدهطان غو . یدراو ههحرد

 نالواببس هوم یتسهوما ت اود سل دنا هح وف طقف . یدلوا

 لاف ماطر هدهدهطهطان رغ راکل شه و یرلاوعد تراما

 ا هل نابتسرخ هلبج وک هلیج وک یدودح كنراما بولوابس
 E ۸۷۰ كتر هدوا . یدشلاق یرهش هطانع 0

 ّ قرلوا ملست هب رملبارما یمهجوزو ا ىلارف نوغارآ

 ۳ . یدلاق یتلود ناملسم هدایناسا
 ۱۷ ما یرهماسجب شح و یرلکدت اهرلن املسم كرل لاس اسا

 ادم ؛ یدلردنوس راناعاخ ؛ یدلقا رارهش : ردلکد لباخ
 اا ینک؟یدادبا؛روز علوا نانتسرخ یک
 اوٹ قعوقوط هنسومانو ضرع كاسکیه ؛ یدلتا هراشت ا
 ۱۳۲ دن لزوک وا "+ یدلاق تبنما هدناحو لام + یدلیاص
 هداز كب اوج ددا شیک نایک ی ووم هات
 ؟لم رومعم وا بول دا وح یتبندم برع نالوا شمهلورلبا

 و وا یاینایسا تقووا راناتسرخ بصعتم .یدلنوف هنلاح لوجو

 رابرع و شمامهلنروق ندقلبارخ وا تکلمالاح هکرایدتس!بارخ

 . ردشمامهلو یر هدزو كشرومعم یهدننامز

 یملدناندح وم ر نشو ؟یدتا روهظ لصن قلود ندحوم ۱

 هتسلزو كن دحوم ؟رلب دا ه را هدرهرآ هلرلن امتسرخ و ؟ی دل اتقو هن

 ۰ قعتاش 6 عت 2 تربح
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  9باب یجنتلا ای ۲۵

 قفتم هلا نیدحوم هدننامز برق ناطاس ییلخ كفسو

 تنولواهراحم :دنسفوم هک دارا دما یر و
 هن-یتلانوا . یدمهلدباهدافتساندن و هدهسیایدنازق راناملس

 ك وقعي ناطلس لرهلک هلبا ودرار كور راناتسرخهسیا هرکوص

 " تولغم هدلاح اف دنس راع « تالا یہا را

 قوح هدست ود ندحوم ءو ندو و ) °6۸ ( رادّشآ

E Aسا  E E PESERاس و سو  

7 

 1 7 ی

 0 رحا ی
 هبط رف و یرار قوح تالاب ب ندنسهب رام باقعلا

 چا هدهلسشا و هیسللت و نهج تا هنلا یارف هلاتعو ىر

 یهیسنلبو رلیلهلاتشق ینهیلیشا هدهسیا یدلاق یتموکح ناملسم
 زر زر ماریغولا یر نهح و رابدل | زا سلت وغارآ یو

 ۱ .ایتسرخ و قرهقارب هسنوفل | یلارف هلاتشق ینتموکح ر یو
 : ۷ قتل ود رها یب هد « هطا رغ و را شوخ E ]ران

 ۲ ی وا شمشقیص هنسهشوکر كنايناسا )۲٩(. یدتبا لیکشت
 ۱۳ دان ندندم رفع ق ییا اهدار ( یداما 9

 . یدلو

 كرانابتسرخ ندفرطیه یدلوا رومعم قوج هطانرع الوا
 ارا )ر . یدوس قرهنالیوط اروا راناملسم ناجاق ندنملظ

 رلانن سیفن ندیا بلج یتریح كك یھ الاح یک ( ارس
۱ 
i: 



 1 ۳۳ روص تلاش هل ره ود هب رغم روم 5 رو
 1 دتا ناصع هننطن اس رک وه نکا ادم رادف رط قوح
 ژملق كتم تباغ مان « لمنت ۰ هدنیا یراغاط سلطاو
 یهرادا بو الپ وط سلحم كوبر هلعمات یبعمح برم ومد قرەباب
 0 یدروق ینساسا تلود رب یی كردا هلاوح کا

 خو یدشمقاطیاونع یریرطا واربع هاد ع ن دم

 را نو قود N ا ا

 ی ریتم و هدسلا ۳ رم ا 0
 ۰ یدلزو یم ود را هدنسه رصاح

 نک هنر كم دآ ر فل م هدنتب الو یزافس ؛ هرد 2



 ۱۳۳ باب یتا

 هدنسهب رام « هقالذ و بودک هابنایسا هللا ودرا ر مسج نکی

 هدر ینحهشاغوا هلنمشد هدهیا یدّسا ناشیر یرانایتسرخ

 E هب ندنفیدشلاح هغمر دلاق 5 وام فلاوط

 راد ا.ه زار هسا رمش . یدنوب تیام ےک
 شاب هنرلنابت سرخ هدننامز ىلع ینلخو یلغوا كفو ق

 بولغ هدنسهراع«سلقوا» یسودرانمشدرب كوب .رابد ر دلا
 بوریوج چیلق هنیرزوا یسا ما ناماسم هدیلع هدهسیایدلدیآ

 .انمو یدتسا قمردلاق ینتلود دره ی نانلو هد اط سف

 . هطسقرمم تیاهنو هنقافنا هلراناتسرخ هلدوه ی عبا 8
 یدلوا بمس هنتسلوا تا هنغالارق نوغارا كرر ر 4۰ ی

 نیطب اص .یدلاق یسهفالع كرلناملسم هد امش كناسابساو

 راقلق_هب راق يلوا هن هلیساردنا هرکوص تفو زا ا

 ّ یدرتسوگ شا هدیروص اف اهد

 لصن كولم فئاوط ؟ یدلوا هب هدسلدنا هدکوص ندکدلکح ماشه |

 ؟ یدیابهن نیقشات فسو ؟ یدتبا روهظ لصن نیطبا م؟ریدتباتکرح
 رد هن یرلاطخ كنیطباس ؟ یدکی هدهرن یرانایتسرخ لع لغوا
 ؟ یدلوا هت هدنضارقا كنتلود نیطبارص



NEE: DANAEنو 5  
 فا 7

 یح رات مالا رصتخ ۱۳۲

 لو هلا هلبح هنسهحیف | ین رهش هلط,اطک صوصخاب .یدنلوا

 هلاتشفو نوئل ناسدا ا دلا ا یمم

 -ر ىدا هدکمورو هنس رز وا مالسا هح و ط سسر فلا یارف

 ین درد كيرم بولوا هدناامش كناش رفآ یتآ ود نبطب ارم

 هنر كو هلم مبل هد رغم E ر وهط هدب مصع

 3 يا رک هدب رلحا هدهسا دا تسر ت AF بولوا

 ار نداماع ۲ یی I و ..:یدبا نامه

 .«یشک كم یععم هنکمروک تراقح ناد رلک ممه هاد.ع درک او

 .قرهالشاب ه.وجم هنب رانالوا تسر تب كنلبق یک یفیدلوا غلا
 هادع . یدشلوا ناملسم "لماک هدى وق نومنلم شاو شاو

 هحرکسع بولوا لوغشم هلرلیش قلعتم هد هداس نیساپ نب
 تا هنسیدنکو یدتبا ملست مرجع بیک یرلیش هجراداو

 i ررام ساعا ارم یان كلود ی نهنگ لند صد | هرات دما

 ۳ م رمعم هدن رلذامز کرنا یردارپ هلا یجب . یدلوا یتاود

 ركبوا هدنلا 0 اش رفآ 7 نوت ا

 6۰ ۰ قراغوط E BL ET ۶ ۰ ۰ نشان فس ول ۰ ی 2

 هدنشا ۷۸ یداشب ردق هنس زوب یعب یدّسا تافو هدنحرات

 ؟ مدراب ۰ تن واعم *

3 ۱ ۳۹ 



 ا رے کم و یاس مطب و و ج ےہ ےس سا کے ےہ خر طب ت سمت سس م ےس ا

 .یدلواسردنم امام یی وا تلودسا دنا هدنس هنس ۲

 ؟یدتباسواج مک هرکوص ندمکح ؟یدک لصن ینامز مکح یهکیا
 روصنل ابجاح ؟یعدلس هلوا قفومو یدشع وط كلسم هن روصتلابحاح

 ببس رلهک ههیلخاد ةبراحم ؟یدلوا هن هرکوص ندننافو تنهعبص هلبا
 یه وکح هللا باغت ؟رلیدتنا هدافتسا لصن ندنو رلنایتسرخ و رلیدلوا

 تلود ؟ ردیرلیک:اه یرارادمکح یوما كوصو ردرلیک رلندبا رابض

 ؟ یدلو صارقنا لصن هیوما

 لصن ییرا
 نیطبا مو كولم فثاوط

 بولاقهدنلا كولم فلاوط سلدنا اه ندکدلکح ماشه

 . یدلدیا ریما تاذ مان می ب رشوم یتبخ ید هدهبطرق

 ارنوب طقف :یدراو لود نار نوار مس
 قزمدونوا ینبدلوا هدنرک نمشدلصا برد وا کا در8

 یش رب هقشب ندهراح هلرار رو راردبا قافا هلراناتسرخ |

 (هلیتساق) هلاتشقو نوثل هننرزواقلقشی راقوب .یدبا رازغوشود
 شاو رایدالشاب هغلا راز ندنکلا مالسا هححار یرلت ول
 ینجهسلاف یانو مان كن راتاملس لف ا ر د و
 اجر *یتوا ہم كنتلود ییا ارم یکەہداھرفا ندنغیدلشواک ا



 ۳ ۳ ۳ یخ رات مالسا رصتنخح ۷۱۲۰

  ندنکیدلیا نظ غاص الاح ینسیدنفا میام یجاح كماشه
  یرادمکح انداعو یلماع «هحنط» نوجا قمر دلاق ندهتروا یاملس ۱

a 1ید یهطرق بولک دو ن يلع .یدرعاح یدو ےب ىلع  

 1 1 -ربمآ US هلعمات ناب یاس ندشدمهنلو ماشه هدهسا ۳

  ندنرافدمهشووا هللا ناريح طقف . ىدا نالعا نينمؤملا

 ۳ ترار س يګر لا رہع یلعوا كنور وط كاان نم رلادبع
 . یدلغوب نکا هدماه یعو یدنلوا تع هدنرهش نهح

 4 اف یردار كنىلع ندفرط رو نهرلادع ندف رط رب

 ناح هدروعوا و هدیسکنا و رلبدشا وص نوجا تطاس درو رب

 كراادع ن دمع هلیقافتا كفارشا هدهءطرق تباه . رابدر و

 یک تدم ر بول, راح هر یحرلا مع یم- یردارب

 9 ید ا رم مس روخ یهدحوع نالک هنر .یدتا

 كدوح ن ىلع اا قا ءرآ رو یدّسا لاصها هدبآ ید

 . یدلاف هدنلا يک یعوا

 دن قرەلوا تمشآ كوص نوجا هظفام ی داحا كتا ود

 ین رمغ و ۰ ید_شل راقبح هت ماش یلعوا ك رابط ادبع 5

iaهدودرا هدنرزوا دودح كرەىلك ه هبط رق هنس چوآ  

 هراح هلرلنابتسرخ نالبیاب هفرط ره قرهلو زو قترا یدلاق
 قرهلوا لقت م رلدلاو هده س دالک هبهبط رو رک و

 هرلهمانما روم ینیدزایو ندنرلکد م١ تعا-طا هاو

 كنرحم و یدلبا كر یتح و جا ند تل هلس باوح

4 
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 RT بإب یتا

 یدل ر دل وا تو هلا هلدح و یدلوا هب را ندنکن زا نابصع ۱

 نی راتموکح ناشسرخ میام یسهداز ردار دلدبشر دهها ق

 ۲غ ر هب هددم هتبرزوا كوو اید رک ههنطرف ا

 هبءرصاح نهبطرق قرلا دادما ندرانایتسرخ هدنلباقم راف ]
 یدتنا سولح هل بوقج ندسح ماشه هدهرص.ییدتک ۱

 ماربع ییغوا كدت طقف . یدردّتا لتف بوریدنوط یدمتو

 یدبا روستا ماود هدکلبصاع الاح ناملش ناشلرت ها

 . زمغیم هتیح هکیدنروک رایش نیکرچ كب تفو و
 هنرالارف هلاتشقو نو نوحا كما اغوغ هلر ر رائاملسم

 یرلرب لزوک كاو رلیدالشاب کمتسیا دادما كلرهر و رلهعلق

 ایدز و هتنراتمشد كس راتل ودو ند هن وس هن وس هل رللا ىد

 كردبا طبض یهبطرق ناماس هرکوص ندرلهراسح قوچ ر
 مولعم یی دل وا ۳ هال ده را و هدکماشه و یدشسا سولح

 . یدمهل وا

 4 ۳ تیر

 ررادمکح دلوص

 ندرلیرب رب یغوچ ءرکوص ندقدلآ یتموکح هلبا بلغت ناماس
 یدردشارب ین رامدا یدنکو یدردنوک رایلاو هراتالو قرهلوا

 هنرادالواو قرهلوا هناکلام انداع راسالو هرلنو هده يا

 , یدلنوق یماسا كکولم فلاوطو یدلر و هرزوا قلاق

۱ 



 روسج یک ا بمام بولوا نیداق رب یللقع تاغ هحیمص
 ۱ یرللوا یراشبا كلود ندنخب دل و ر زو هدر, لو نامرهفو

 ۰ یدتک «دنلو

 ۳ قفاوم هلءسهدایز هلتعهنم :ثكمالاسا روا روصملا" بحاح

 هغماشارب قآ ود ناشسرج 3 EE هداینابسا قره وط ام ر

 بودا رس ىللا هرزوا كجا هدنام وق یسیدنک تاذلاوو شمشلاح

 1 نو قع! ندرلب اس رخ روصام لا صحاح .ودشع ازق هد هعو د مھ

 ۲۳ اه راغ طقف بولا ٠ رار ندنراةللارق هلااتشف همقح ندناو

 .یدل وا منام 4تملت | لاک ۱ یتف و یسمشود دیش هدر

 بولوا ں> اح كرل اربع یعوا كو و ندروصلا بحاح

 درک وص تفو زا و هحیدص هده دک هلون یاد وط ك: سابا

 ال وا 5 داق هدرا اربع هس رک ندنرل و روط

 ن یداوا بودا سج یناشهی دز وب و ید رو

 رکبد كلا نم رلادع ۰ ید_ےةلاق هغملوا ا كردا

 هدهلطالط كردبا یوعد یدو ہد ہراس س ریسم یوروط

 «راریزو یجنرب یهدسلدنا : بجاح *

۱ ۱ ۱ 
 | یرزورصراریع یردار كکالادبع ندنرلکدسا تافو هدوا

 . «یدالشاب یضارقنا كتلود ندنشیدلوا مدآ ر اق هدوو یدلوا

 | كرديا هدافتسا ندنکلفعض هحلقع كماشه نه رلادبع

 1 كلا نم رلادمع ندنکیدردستا نالعا دهع مو ی



 ۱۷ باب یعنتلا

 لصف یا
 یطاطحا كنه وما ت

 شد ۱

 کح جنکی
 ۳۹۱۵ ند ۰ ره هنهاقم كردن مکح ینکیا

 نهرلادع یحنجوآ .یدروس تیم کشت هنسشنوا ردق نخ رات

 هبراحم رب هلیتلود نول .یدک قالراب هدینامز كنو یک یرود
 عا اف لناتش هزکوض قاف ا راف سم
 هدنجما *شیاسا هدهنس چوا نوا بوروس هنس یا افوغ وو

 : یدک
 ندراسداق . یدلورلبا هحسدم سلدنا هدننامز كمعح

 یهدنناربم كمکح هدهطرق ,یدشش راسردم و رلرعاشو رالاع هلس
 یرومعم كتکلم .یدنالیوط باتک دلح كس زوسا ههناخشک
 كلنکنز و طقف .یدراو ههحرد كوص یلنکنز كنلاهاو

 ترشع یک یفیدلاق ینلقشلا :هرام بورتک كلکشوک هقالخا

 ید لا کمی .شوغ یتفوو هتعافس کم یک را تا
 . یدلوا بحوم یتسمشود هدورلبا كتلود لاح وو

 1۳ ۲ تب

 ماشه یجرب
 تلود . یدتبا سولج نکیا قجوج ماشه یلغوا كمکح
 . یرود لص : شیاسآ *



NY 

 راتروقندنلا هلغتم ضم یساروا كر هنر دن وک ر کسع یخد هساف ,

 اوج . یدرکآ هنسهناح یسهوما سادنا ییلود هبسپ رداو

 نوت و یدلدنا هبراح هلس هللا هللاب نیدلا زعم یمهفلخ یمطاف

 كنه رادع هلهحوو هتشیا .یدلداماودهرفسو هدهسیا یدنلآ

 ك اند یکلکوس كنسیدنک كرهک قالرا تباغ ینامز

 3 تدهر"یسفرت كل ود هر وص ندنو هدهسا یدّتاط هدف رط

 ::یدرتسوک شاب شاردا هدر تونا فو

 ىللا یمب ر ردق هنس هنس ۳۵۰ ند۳۰۰ نهرادع ینحوا

 3 -راشم . ردشملا تافو هدنشاب چوا شم بودا تمر اک

  شمقیج كولم فأاوط هدنر ره كن هبمالسا كلام هدننامز كلا
 ۶ هنمح رلاد.ء ندنضدلوا ی هرلمطاف هدیراف رط زا و

 ید یە وما تلود سلدناو یدلر و ناوتع € ننمّولارما )

 1 شفلوا لید هتفالخ

 ِ یس هوما تلود سل دنا ؟ یدیا هدلاح هن سل دنا هدنضارقنا تهی وما

 . ماشه ؟ردرلیش یک هن ین آارجا كنجرلادبع یجرب ؟یدتنا سیسأت میک

 3 رز السم ؟ردراو تاووقوآ هن هدننامز مک یجن رب ؟یدلوا هن هدنامز لوا

 ع یر یو نا حرام ریا تو ه یدک
 ؟ردرلشءاب هنو رد رو ی ؟ردراو تاووقو هن هدنرلنامز هادبعو

 ؟ یدلبا هرادا لصن قکلعو یدتبا هبرام هلرلیک نجرلادبع یمچوا
 ؟ یدلرو ىا نینمژلا ریما تقو هن هنیرابوما سلدنا

 .همروط : فقو س هلورلبا ۳



 ۱۹۵ لاک ی

 نهج ادب یعجوا
 از كا كنسرفتکلم مالسا مومعو كسادنا نمرلادىع

 یادومعم  یمهدننامر .. رشد رارادمکح  ییعارف تا

 كنابند یرهش «هبطرق» . یدمهلوب اهد رب ایناسا یلنکنزو

 هسدم) ید رب داب هدنراوح رهش و . یذل وا یم*ءداب لوس كلا

 ندنرارا ىلتمق كا كنسهرامعم تعنص بص (ینارس ایهزلا

 ا یک دک ههر یه كا ي و
 ااا هنجرلکم نداوروا یحو ن سا ۳

 ردق وب كتسئدم . رایدلوا ربلک راشوق هنلبصحم لع هدن رلهسردم

 دع ندا شق زا نیردق چ کس كلود زار و

 ردار رفظلا نمحرلادع نامرهق یسهحومع كالا نهرا

 یدلنازف راتبقفوم قوح ر بولوا یرادرس یلتربغ كا كنسهداز

 للغوا هرکص ندکدلوا وا بولیدا بولغم صفح ن بلاغ
 هب هظف اح ی هلطباط دلرهشل رب ها ریل روتسا یصقم س رفع

 .یدلر دلاق ندهنروا یتموکح صفح ین بولکی هدهسیا یدشلاح

 هب ووتسآ یک دلا ر نالوا ردف هندودح هسنارف

 ینالارق ہر بولا رب ندهووا یرغوط هونج كنس راغاط

 مکحتسمو یدادا هبراح هلبتلود شیروتسآ ےدق نالآ یناونع

 . یدلوح و" هحیلبخ هدنلود و قرهللا یسهعلق «هرومس»

 لاق :عاتم س رهش :هدلب"
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 كرمت یک یید یناصع كل راد اشس رخ هدرم و ی و كل رانمشد

 هده را تیام بوشارضواهلبابلاغ تفو قوج ردنم و یدتیا
 ییعوا هنر هلغلوا دیش

 هللادبع ىج ر,

 ۱ "و هدسامز كنو .(۲۷۵-۳۰۰) ىدا سولح

 كناو یدعلرب اما هدهلطبلط صفح نب بلاغ كره هدنجا
 هلایرلنلود نایتسرخ متلاریع نوجما كملي هبوقوخ راقهنیداسف

 یدشقلاق 'کلدکر س هدر یلغوا ینیدقار لیکو هدهبطرقیک
 اڭ رد AY قوح ندنکدلوا ا توو ر ج ۹

 ۱۶۱ ء لوتقلا هنسپدنک كردا نظ یتکیدلر دلوا هل زیپ د

 زو تحار زار یرفوط هةتا تنطلس هادبع . ریدر و

  هدهسیدتسب كم ادهع یو یرمایلا نم رلارمع یلغوا بوروک"

 ۳ دارد لغوا كوتا ندنعللقروق ندنندش كنا نکره
  «دازشو هدننافوو یدسا نت دهع یلو ینه رلادع روهشم

 كلا كنخمرات سادنا ردبا سولج هتحت هلیمان_تلاث صرلاربع
1 ۱ 7 

 1 ۰ ید وا یطلس كن وب یرود قال راب

 9 . كل نمالکدزوس ۰ كلبصام : كاشکر س ه



 ۱۳ . بای یتنلا و

 وشراق ههللابصتعم یسهفیلخ یسابع هلیسیدنک یروطارپعا همور
 مظتنم هدسلدناو . یدعا لوبق هدلاح ییدسا فیلکت قافنا

 قوحقرهشدااح هنسدقرت هلتهحیه كتكلعو قزه راقبح هتسوب

 . یدلوا قفوم همزادا لر و
 ی

ET 
 اف كب 4 یراثفا سلادنا 2 وص ندنه رلادبع ینکیا

 هدننامز (۲۷۲ - ۳۳۸) محک یلغوا كنه رلادبع . یدشراق
 راوان و رلسنارف ندلاش .یدلوا 0 ا قاقشب راق و ه راحم -

 یرلناتسرخ ابنابسا و رایدشا موج رابلشیروتسا و رایل

 ندنناخ مان یهشج مس ےگ نداصا قرهلوا هلصف . راب دن القایا

 » هردر اب داع نف دن5 :هداووا بودا نکس ین رمش « هلطبلط

 .یدلبا قاقتا هلراناتسرخ وشراق هنتمعن كتل ودو یداب كلکپ 1

 هد رامومم ندزکد دلرانامرون ندنرلهشاط كنرف هدءهرصو :

| 

 تاذلب دم . یدالشاب کا بارخ ی رارب قوجرب كتكلم
 لی هد ر نامرهف لعوا یک کیدا راه را قوج رب

 و بوحاق هب هسن ا رف ضقح نا . یدّسا بولغم صفح

 ۱ یشدل وا قبال قر هل وا فلت هد رامرب هدهسیایدلک هاینایسا هن

 ۰ یدلوب یازح

 ۱ نا
 ۱ ا

 مه هدشنامز ینطلس ( ۲۷۵ - ۲۷۲ ) لدم نر ردنم

۸ ۱ 



 یخ راخ ما راس

 ا ٤ ی

 نجرادبع ینکیا
1 ۳ 1 

 (۲۳۸ = ۲۰۷) صرارع ییا ینلخو یلغوا كمکح
 یه وم كرد هدنس ولح بول وا هاشدایر لتلادعو ی رمع كن

 كنصاعو قرهردشتاب یایصع یدراقبح هب كهللادبع

 ناتسرخ نالوا شمزا و یدل آ یتسهعلف « هفلپ 2 یی دناف

 كنبروطارپا قنارف مان قول لاص ۰ یدرر دلی یدح رلتل ود

 ۲۸ رارکت ردا هدافتسا-ندنغاق_هیراق كراقنارف هدننامز

 .هدیرانوب كردبا هبلغ یخد هنیرللارق شیروتسآ یک ییدریک
 1 . یدسا روبحم هغمروط تحار هدنرار

 نایصعرب كو یرلنابتسرخ اینایسا هل رلهوشت كرلدنجا
 و ندنرلکدلبا طالتخا هلرلب ع راناتسرخو . رابدراقبج

 . هفمشل وق هم رع بوتونوا ی رلناسل انا یدک هدرارا یوخ

 ردا هغموقوا سهم ر هم رع هلس كه رش لحا و

 ۳ دال دا کریو یمان نتمشلبرع یم برعتسم هنیرایدنک

 . نایصع بولوا یرهش ( ودلوت ) هلطیلط یزکب سم ماف ككرلتوب
 روا و یدلدا نکس هدواتیاه هدهسل | یدروس هنس زوقط

 . یدلوب "تنوکس

 ۲ قر وا ناملسم رب یلتیح كب نهرلادبع یحنکیآ
ET1 . كلتحار ۳  

 بم



 ۱ ی ۳ RINT 333 ۱ نی

 ناو ی باب یحنتل ۱

 رر كچوک هدنرلفرط (هیروتسآ یکیدمش) شیروتسا نالوا
 كم اشه ددومم یا كارو بولوا شلاق یلود نانتسرخ

 تیما یتلود نایتسرخ وب ند کید قرهصاب ینسودرا رب
 . یدلشاب هغعازف

 ها یخ

 مکح یجنرب
 كلو (۲۰۷ -.۱۸۰) بوک مکح یلغوا هنر كماشه

 یروطاربعا قنارف و یدنرآ یوق كنتلود شیروتسا هدنرود

 هنرزوا ابابا هلرلودرا منال رام ایو ميالراث كوپ روہشم

 هرکوصو یدل آ یرارب کهدنلاش كنیرهن ( ورا ) كره وروي

 قوج هرلناملسم هدنو بوقیج یغلتنوق ( هنولسراب ) هدرلاروا
 هنهربب . یدلوا لصاح یفللارق ( نوغارآ ) نانقوط یررض

 یتموکح نابتسرخ رب هایمان (راوا) هدهدنسهتروا یراغاط

 . یدهرو اهد

 هن سه ود ناق كردبا ناصع هنن ناملسو هادع دوهعم

 . رایدلدیا وفع تیاهنو رایدلوا بیس
 ندرانالبغوق و یدلغوف یراقوج كب ندنیلاها هبطرق

 الوا بورک هتیعم كنرب دیتا صفم رنا مدا هج راک

 هلواقم هلبا نومأم یمسهفیلخ یسابعءرکوصو رابدلا یهبردنکسا

 . رایدتبا حتف ندرلمور ینسهطا دیرک بوقارب یرصم كردنا
 . یدناو قاود ناملسمر هدهدد رک تدمر هلهح و و

 دل

TA kNنا  

 ےک کہ توت ای چ ےہ چپس مح



 اتسم هطرق نالوا تخناب یتکام بوبوق هنلو یهرادا

 ۳۰۱ باند «دهبطزقو قدر هتل ىلا هرزؤا قملتوط
 3 راهماح هدرب یه یک یفیدردبا ینا رش عماج نالوا ندنرلاس

 ٠ رالوبو"رالودجو رې ویدرداب رلهناخبتکو . رابتکم .رلهسردم
 ۱ ار کره هد سها یلادع .یدنل یک یرلناعلو یدردجآ

 - هررو یونس كرانابتسرخ و یدلورلیا تعنصو تراجم بودبا
 ار دعا كوب هت رایدنک قرهنا وا نیست وک یو یرلکعم
 ا تدم نروس هنس يا زوتوا كن رلاد.ء لصاماو

 ح . یدلوا رومعم هدایز كب یسهعطق سلدنا

N 

 ماشه یجنرب

 للغوا كج وک کیدشا نبعآ دهعیلو هدننافو كنه رلادىع

 ۱ .یدسا تنطلس ردق هنشرا ۱۸۰ند۱۷۲ بوقبح هت ماته

 _ رب لتیارد ردنا هيام یناملعو روس یتفرعم یک یردب ماشه
 ۳ ۰ "یناقعبراق زار یراق انااا و!هادع :یدبا تا
 1 ماق هان اعفد هنن هدهسرا رلدعل وا وفع داره هلا رلتو و یدلوا

 ۱ . رد راشملبا

 راو هدنبونح كنهسلاف لزدا راع ل راقنارف ماش
 . قلغاط كا كناناسا یرب ندنحتف كسلدنا .یدشلآ ین رافرط

 لاف 3 لودح س. یرآ ام



 هدهرصیراقدقارب غاص ییهس ندننادناخ هوما را.سابع
 هرصمو شملتروق قاوه-حاف نهرلادنع نالو هدلم كبوک ۶

 هدب رغم ندنغب دلوا هدقملنا را اقا هدهسیا شعلزکتدمر بوک ۱

 هداروا هلیمان روصتلارفعم ردیا اجنلا هنناي یسهلیق مال
 ی رلمدا ینفیدلوا هداروا كنیدنک نه رلادبع .یدشلاقشعل وا

 هد رص کیدا هرصاح هدن رهش a هط س رس « یادناموق

 .(۱۳۹) یدشوا نالعا قموکح بولک هن رش « هبط رق »

A 

 نه رلادبع یجنر

 طرط ین هطسق رىم فسوت ۰ یدشا مع وا ه رل هلن ع یلخرب هد صا

 فلتو بولفم یدال وا و فس و قرهلوا هب را۶ هدن رادار

 ندناورف هل صا كرو صام لارفعح ىسەفىلخ یداسع و رد دل وا

 . یدشلر تلود كرءهلدا بولغم هدودرا نالک

 یتکلمندنغیدلوا هدکعا زواحت هسادنا نیس یلارق هسنارف

 . یدر و تئاتم هراماکحتسا هدند ودح هرفو یدّسا نسل

IEEE r: 0 
 .ناروق « ندا سیسأت : سسؤم

 و 9
NERSاب یی  

 ۱۰۹ باب ىحتلا

 .نالک وشزاق هتسیدنک تاسو وای ور ا «رانلشلدنا هلتهطا و

 .قرهلیناط یرادمکح سلدنا هلیقافا كنناربتمم سلدنا نم رلادبع

 .لوا نمحرلاد,ع نالوا یتسوم كنسه وما تلود سل دیا

 ,ندنکیدمتسا كمنا قیدصت ینتموکح كنه رلادبع هدنندوع هلبا

 ءالاربماو یدرداب اود نمحرلادبع نوعا هعفادم ندزکد
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 باب یجنتلا

 ینعرات سلدنا

 لصف یک م

 عمطع رودو ۳ تب هوما تلود

 ۳۲ نی قراطو رسا ن یسوم هدننامز لوا دلو هفلخ
 ۲ كنتفالخ مالسا یسهعطق ایناساینمی سلدنا نانل واحتف ندنراف_رط
 | نداروا راب رع بولوا "ندنرلتالو رومعم كاو لزوک كا

 ۱ ییدلروک هدیراقو قح .یدرلشع | موج ردف هسراجا هس ارق:

 ا اوو یفاغلا نح رلادبع ريما ىسلاو سلدنا هرزوا
 a هداروا بول ورابا ,ردک
 ۳ یدعلاق هدرلب رع هت یرافرط بونح كيهسنارف هدهسیدن ود

 ۳ لا هرکحوص نذکدع هرایسانغ تنعلسو تفالخ
 ۱ ندندالوا كنهدتق یحاف ناتسکرت ندنخب دلاق هدنجما قاقشب راق

 1 یلاها یربرفلا مسعرلاریع فسرت نادوطوا هدتسلدنا بولوا

 ۱ *وزرا یتموکج سلدنا هک و بلا -یدشلراقج هکلبلاو ندقرط
 1 یمهفلخ یوما یع وا هد وا هک یادواو اخر !تاذ رب ندا

 ح . یدیا داعم ہہ سگرلاریع ینوروط كماشه



 1. باب یحنشب

 روي :یدیا بوسم هننادناخ زیکنج ندنف رط یساناو یدا

 قوح ردق قج هيم هل اص یمساو نالو هدفارطا شاو شاو

 نالوا ردف ههساقفف ندناتسدنهو یدلآ یراتموکح نالوا

 :یدع هلا زار

 كروت .ردشمر,دلوایراهمیک قوچ كب زسقح یلقح روهت
 هدوا . یدشلاف یهاشداب ناملسم ر کلا یادم زو هد رام

 هرڪا وص ,یدنا میا ماب مصلی هداطلم یها-ثداب ینامع

 . یدلا ربسا بوزوب هدهرشا هدبنوا

 نت هنگ, 4 ردشع و هد هل اعم لزوک هدر ناطلس روم

 طض ین رش «ییهد« هدناتسدنه زکلاب روم "ید زالوموا

 هددادفنو یدشعردلوا نیک كم زو ندر نکیا ردیا

 نکیآ دولوا روت .یدشعای هلق ر ندنسافق كنيثک كين ناسقط
 سکه هدهسیا یدتسا نییعت دهع یلو ی رم مناظنم یقوروط

 یوم روسقوح مدت ود ون نکل .یدمناط ی غ رھا یلغوا كا

 یلود لرفب كر ناشلرب هدناتسدنه زکلاب ۰ یدلوا وع

 | . یدلوب "اش هجا
 . ؟یدلوا ه بیس هنمویه ه هیمالسا كلام كزەكنج ؟یدیا مک زیکنج

 ؟تقو هن راراتات ؟یدبای هن ناخ وکاله ؟رایدلآ یراهرنو راب دای هل راراتات
 ؟ یدیاب رنو ؟یدتا روهظ لصنو یدیا مکر وی ؟ راب دلوا ناسم

 ؟ یدلوا هن قلود روع

 ۰ قلا « ماود : اد

) 

 0 یا ی  اا



 كندلابطق زکنح نالا رخ یو
  هردشهتک و دراق هنیکنج قر هلایر € ءهنس ر با وح ندنکیدالتدح

 هدواو شمتسا ینساد

 رف و هدزیکنح ندنش دلزو هدهرام دم ن دلا مط

  ,یراکدما كرالوغم . ىدلکەرزوا ی اممالسا قر

 o قوح كبو یدف [ هللا رالمس ناق هدف رطیه .یدذاق

 ۳ کلم ۳ ص ندقدقس بوقاب ییاهروا رک . یدلوا

 ۱ . ردشماکح

 لوم ی رلء FE بولوا یموع یم-ا لصا لزج

 للا یتمسا «زکتح ه نالوا كعد انؤرلا رو هدنناسل

 هات 7 هدنارا میام رکرمش ندن ران ور وط زیکنج

 . یلغوا كن وکال» . یدشعا طض ید یدادغ و شعا تموکح

 ۱ ۱ 4 کمروس تموکح قرلوا لقتسم میام اقا

 ۱۳۲ یار نالوا ب كراج ا

  یراراتات .یدلآ یتمسا روم مناطتم قرهلوا ناملسم رار هلنا

 .زدزوروف میما رومشم ناشلاح قوج كا نوجا كما ناملسم

 ۱ قره قار دالوا میام ممم ربا نالوا وش دل رلث وب

 . ردق هنروهظ كکناروعو شعب هدنلود وب نوجا ییدلوا

  ردهام ر اوس مکح قلقشی راق

 ی

 ۱ كل روع

 ,یلغوا كنسربما یرهش « شد نبض هدنقرمس كنلروع

۱ 

 تن نت



۱۰۵ 

 مور ؟یدلوا لصن یرلضاقاو یدتسا روهظ لصن ی رلیق ولس قايرا

 یراروپشم هدنرلیقوطس مور ؟یدتبا روهظ لصن یسهیقوس تاود "
 ؟یدقیچ لصاقلود مزراوخ ؟ ردروهشم یرلیکناه ندرلکب انا ؟ردرلیک "
 ؟ یدتا رلتمدخ یک ه ندلالالج یدلوا هل هدننامز دځ ندلابطق ۱

1 

 یا بولوا یلغوا كنسيرب ندن رلهدرکرس لوغم رکن

 یج هدا طض ینابند نوجا ینیدغ وطهدلاح یی دل وا یینافیحووا

 یاب و توفت کم RS یدمشمنط وس |

 قرا «یدشغعا لکعت تلوو ل نر

 راتموکحنانل و هدفارطا نوجا ینیدلوا یزوکهدرلر هقشب ایوک |

 . یدالشاب هغعاب رلهلواقم ماط رب هتنرزوا تراجم هللا

 د نیدلابطق ناطلس یجنکیا یهاش مزراوخ زیکنح

 راتا رب یساد كنسدلابطقنکل .یدشکاهلواقمرب هلوب هدلا
 ندنغیدلوا شمریدلوا یرانا كردما عمط هنلام (نابراک) كنناورک ۱



۱۰ 

 1 یدشمالرا

 دما دل رصا هفلخ یساع ندنغیدلوا "یولع نیدلابطف

 است هدواو شمردنحوک یرصان «هلغما٤ وقوا هطخ

  یزیکنج یناخ راتاو لوفم هنیرزوا قربارآ راج نوجا هر

 ۱ .*یدلص راص لود مزراوخ هرز وا یمالب زکنح ین

 ۳ هدناتسناغفا هدنامز یعومم رارانات ریرلالومم هدازپش
 ار ى راح اوراق كراو مدیا لاو
  هاتسدنه ندنغب دلعاط 4 کن رکسع دا هدهسلا یدزو

 _ یقیدلزو هده راح ییدتا هلا رازاتات هدنناپ یره دنس .یدلکح

 LS هاب Ue a ینیدنک نکا

 ناراو نامرک هنس قرهبمروطوا تحار هدناتسدنه نیدلالالح

 هللا رابحروک نابقرخ و راراتاب ودق هنتافو بولک هتسراف رط

 ۱ هالا هارل ران ات کلم و ؟ص ندننافو هده دلا ماود هداهج

mR 

 ۰ یدلوا ضرقنم نوشس یخد یاود مزراوخ ییا |

 نالسراپلآ ؟ یدلآ یرلهر كب لرفط ؟ ردلصن یروهظ كرايق وس
 قکلمكللاماظن وءاشکلم ؟یدلنازق هن هدنسهبراحم درکزالم ؟ یدنای هن
 ؟یدتبا تموکح مک هدنارا هرکوصندهاشکلم ؟رابدتبا هرادا لصن

 ۰ یرادفرط ینادناخ ىلع ترضح : ۱



 2 ٠ باب یجنشپ

 ك ۷9 نفخ موآ ناد كهاشكلم یدیا راکب ابا ران الوا

 لالقتسا هدناح یفیدلوا یسلاو یرافرط لصومو بلح ید

 مو بلا روا ناطلس یلعوا كس دلادامع ۰" یدشما رله رام قوح هللا "

 تس دو بودا اع همدم یه دل وا یرعع هلا بلص لها ید "

 هرکوصندننافو نکل یدشااح قوج هنسمْع هئلاران املسم رارکت

 ی ها راست وبا یمن ر كتکلح كرهشود لس

 ييدتيا لک ار موی اا ندندالوا رغنس قا

 ردعلاق دن راف اط لام رده هوم ار
 یلزاربش . یدروس ردق هنس زو یخد يلکب ان١ سراف

 .ردشهابهنمان برم! ندرلنو ی «ناتسلک » یرهم مس دوهشم

 یموطحو راشمشراف هشرلشبا تم وکح ران داق یرلهرک وص

 . رد راشمروشود فض

 اچ رب ها

 ٩۲۸( س ٤۹۰ ) قلود مزراوخ

 ىنيدلا ندا كرابونزغ ینتسهعطق مزراوخ كب لرفط
 یگنشرفا هدننامز هاشکدم .یدشمرو هنیکتشونا یرادق رانامز

 هم یبملابطف یلغوا یتموکح هدننافو لردبا "بسک لالقتسا

 هنرزوا یسمشود فیعض كنهيفوحلس تلود . ېدتا كر

 .قعارت هک ۰ رلهلوک ؛راهدنب :ناکدشن"



 1 ناملس . یدشا ۳ یواش میام یلغوا ش ؟ملطف

 ناروا و یدّسا طض یەک اطنا قرهالشاب هنحتف كني وطانا

 ماود هب | نع ورار ناطلس نالک دک ا ندناملس . یدندیا رقم

 ندنو . ید-تبا تخت یاب یناروا هلغلا ید ییهننوق ردا
 لا مود یعب هدفرط بغ یار اهرم مور

 u ي نالک هرکوص نددواد . رولیروک ینیدلوا

 طضیخد یسزا قرەلا ینیلوطانا لمکت ناه ندنلا كرامور

 نکل .ردشلک هک زا کر تا ف-وو شعا

 1 ۳ ناشاضواهلساص لها .یدزا هجولخ یلود ون بیل لها

 .راردنال-را چیلق یجنکیآ و یحنرب رانالوا روہشم ہد نجما
  شمتافعض اهد تاق ر یرلیقوحلس هيا رلاغوغ یهدلخاد

 مات هرلنا اتداع یرابقوجلس مور هرکوص ندکدلک رثراناتو
 سملاررمع ناطاہ ريازاع ناطلس یناخ رانا . یدیا رلشلوا
 .هدیلوطانا هنیرزوا ینافو كلررملاتایغ و شلآ یتموکح ندنلا
 ا تلرر هردو لالقتسا " تراما ر نوا نالو

 . یدا هدنحما كراثو هد ام

 رلکب اتا ۱

 ی

 نالیردنوک هبیرب هبهنوا هدنرلادتنا كنهقوحلس تلود

 رومشم لا هدنحما دارلت و . یدیا راشلوا لقتسم انداع رلبلاو

 كلك : تراما ۲



 ۱ ۱ باب یجندب

 نالوایمدا كحاص نکیا هرزوا قمر دلاق ینغاحوا داسف وب

 . یدلدیا دیش ندنفرط یرب ندراینطاب

 ناطلس كردما افوغیلغوا چوا هرکوص ندننافو كهاشکلم ق

 . یدلاف هدنارا زکلا رک ەدهسرأ شع ازف م

 E ۲ اس

 یرابقوعلس نامرک

 بلا هدهسیا شالق هدنامرک هدننامز كنالسرآ بآ تروواق]

 .یدشل واهده راح ییدسا هلا هاشکلم هسرزوا ینافو كتالسرا

 شان مناطنس یلغوا كئروواق یرلاروا هسا هاشکلم ق

 هس رابف وحلس نارا هایت یراءو وحاس نا ۰ رد شمر و 1
1 
 . رایدتنا تنطلس قرهلوا لقتسم هلا هدلاح تققشح و عدا ۱

2 

 یرایقویلس مور

 تاود مور نالوا یروهشم كلا هدنحما یرلتلود یقوحلس

 مدا رر ندنسارقا هفرط یه كب لرغط . یدیا یسهف ولس 1

 یلغوا كنسهحومع یخد ها راف رط یلوطانا یک ییدردنو
1 ۰ 

 هیاروا هاشکلم هن رزوایافو كشملطق.یدشهردنوک ی .,یلظن 1



r la ESD 
 ر ا

 یځ را مالا رصتح ۱ 2

 مرح ردق هتقووا یتح .یدبا رلکید یبزوس سکه و یدلبا
 كنال را پلا کیا رونقوا هطخ هنمسا رایمطاف هدنمرتحم

 r لإ یدالشاب هقعوقوا هنمات راسابع هطخ هل ز وس

 ۳م همفد ر تح ؛ یدلک بااغ هدراهرام کیدا هليا رامور

 یرادمکح لرلمور هده راح كو ییدسا هد هدرک زام» ی

 یا ۲ رصق و یا | رتسآ هاس یر راتو ہور نانلوب

 نالسدا بلآ .یدنل ون دامام لرو هتروص ز شاتر و

 ,ES ا او ر ناراقبج ناصع هدناتسکرت

 . یدشود دېش هدلوب

 E لکد كرایقوجلس کلا تر كنالسرابلآ
 دامر E یدک ءاشالم نالساص ندب رلهاشداب لوس

 هدکلر هلا كيلا ماظن یریزو صوصخاب بولوا قالراب كب

 E رب لداعو یدشمتا هرادا هدنروص رب لزوک كب یتکلع

 یغوط لا .یدلج | راهسردمو قوحر هدننامز .یدا ۱

 كلبا «ینوک زورون» و یداپابنامزوا یرمم موقت نالوا موقت
 3 . یدلیاص یحغن الشاب رام

 درک هەتا خسش فیرح رب هدنماب عابص نسم

 ۰ ۰ یدالب وط مدآ هجا هنشاب قرهبادلا یرا * لدهداس و لهاح

  كالاماظن ندنغيدراقبج یراداقتعالطاب ماطر, رباغم هتمیرشو

 — .ناونعنالبر,و هنیراروطارپعا هینیطنطسق و امور : رصیق *
 مدآ فاص :لد هدا



 راکرت یهتوا ۍاقب ب ووا نانلوپ یرلهدرکربس كرانوب ۱
 تجار بوما سو» کمروس و کل ER یا

 لر ود ناماس لا یادو هدنسهرادا و شمروطوا

 نالوابمهنوحم كنتلود ناماسلآ .یدنا شمایخد راتمدخ

 .یدردشا ر هدنرافرط ناسارخ یرلنو یونغ دوم ناطلس

 ندنراکدم هدا تحار هدر, یرلقدرو-طوا هرکوص زار, طقف
 یراق دوم ناس . ین یر ناطلس

 هده رام يیدتا هدر اعماد هدهسا شمکج رکسع هس رزوا رنو

 یناربا و ناتسکرت علب لرفط نانلوب یاب لرایقوحلس هلغل زول
 هبهفیلخ هدزوس و یدتا لیکشت ینتلود قول كردبا طیض

 دلرهورو هنیرزوا دادش هللا ودرا كوس هلسهناب ثمشر
 بولآ ندنادناخ هو یدادش یک ییدنلیوس هد وراق و

 OR هف رطه كد لرفط .یدردتناط |یعالاریما یتسیدن

 یددک بلاغ كردیا رفس هدهترزوا رامور یک ییذز دنا

 شعاقندفرط رامور هدلاح ینیداوا شملپاب هدننامز راجو
 كن-همکح مالا هلبا ینیرش عماج برع یهدهطلغ نالوا

 رامور هل راطرش یسلوا یسهلحم مالسا رب كناروا و یسلجآ
 . یدشو وا ها

 بلآ دقت یو ا ینکی هنر هدننافو .كکب لرفط

 هزه ی رهت و یدیاتاذ ر.نامرهق و روح تاف نا

 . یلواچ « یجامفی : رک امغی "



4 ۰ 

0 BED) 

 ىح رات مالسا رصتخ

 ندن رالا ی رانکلم را ماشمزراوه بوسمروسقوج ید یم
 ۰ ردرلش |

 0ا لآ ؟یدقبچ لصن و هذهر قلود رهاط ی ؟یدلواهنو یدنلوا
 نیکتکبسلآ ؟یدلواسردنملصن ناماسلآ ؟ یدتبا لیکشت مک ینتلود

 بولفمهیک دومسمناطل- ؟ یدیایه یونزغ دوم ناطلس ؟ یدبا هدمرت
 ۱۳۲۲ یالوا د یرلتمزکع كننادناخ یررغو نیکتکس لآ یدلوا

 صحت

 لصف يدا

 7 یعورفو رلیق ولس

 ےس ۱ ام

 (۷ ۰ بس ۳۲ ) هیقوطس تأود

 ره رب هدربقوجلس ندا لیکن یتود ٍقربس نالو
 ِ ۹ ب- راعط دات
 سم

 .رلهبمش «یمج كعرف : عورف"



 باب یجنشب

 ندنراقدالشاب کما موج ندیکی یخد ردکرت یک ینیدازوب کک
 اتسناففا لوا اهد .یدلوا وح یتاود نایناماس هدنسارا شت |

 قو رب ندنتل ودنایناماس ًناذ یگتلا ندا تموکح هدنراف رط

 .یدشلآ راز ۱

 2 u را

 (هوو س ۳۸۵ ) نیکتکس لآ
 نییعت لاو هناتسن اففا نکل آ ندنرهلوک كناماس لیعاهما

 ید داود .دنسوهاد یر وف تم رکا یاد ناکتلآ . یدشفلوا 8

 لکا تود زر هدناتتسنادقا .رزوا قوا ه هنر و
 هدنراهام دنهو ىدا رفس هسرزوا ناتسدنه 9 ص یدّسا 1

 هندی قا نکتلا ندنکیدرتسوک قلرار میلی یسهلوک

 كنکتکیس و هتشيا یرفزغ روم باطبم . یدسا داماد 8

 لوا كلبا بولوا ءاشداب رب روہشم كب دوم ناطلس .ردیلغوآ [
 كوس اكنامز هدهنغنالوا یاب. ردوا نانازق ینقل ہاطا ۲

 اتاذاملع نالا ناسحا ندد وح ناطلس .یدا رونالپوطیرامدآ |

 ناطلس .ئدا راردوس اهد تاق رب دو نا ا زا
 کیا یک ینیدلا رلرب قوج رب ندسلا قلود ناننامانس دو 8

 .یدتبا طض ینسهمطق با ردبا یفس هنبرزواناتسدنه هسقد
 ناطلسلغوا .رالشاب ندنوبلصا یسلبا هاتسدنه كنا 8

 ندنلا رار قوج رب نوجا ینبدلوا بولغم هرایفوحلس ررفسم
۷ 

 ف
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 ( ۲۰۵ ست ۲.۵ ) ثىل ى

 ند :دال وا ررص در گو ناک هشتم قلبح رقاب یراص

 . یدلوا os قرهلبزای رکتسع تیل ب توقعب نانلوب

 ۳ +E هیر ههتوا هللا رلي رس رس یییدالیوط هناي مدآ و

 قن ازم کت تم کت 4 هدنراف رط « تاره » تاع كردبا

 هفیلخ هرکوص ندفدلا ندشرذ یهاط هدناسارخ . یدلوا

 یخد یدادش توقع هدهسا شلک یروشنم تراما ند مم

 ییدردنوک ك هقبلخو یدسا موم هفرطوا ندنکیدتسیا قلآ
 قرەلوا هنسانعم یحرفا یراص بوقعل 9 بولغم هرکس

 ون د یا ود مءافص هنلود نوح یفیدلوا شلا ینبقل « راقص »

 . یدلدا وع ندق رط میامام لا ت تلودو . رارد نا
E ۹ 

 (۲۹۰ س ۲۹۴) ناماس لآ

 لزوکو یفلیرغوط مياباس لیعاسا نانلوب یسللاو راخت

 هلبا رلکرتو یدل وا یربما ارام یرهنازف ترش هللا یسهرادا

 ۲ ید تود ثل ی نیک یدک ااغ هدرله را یيدتا

 3 5 نالوا یسحنک و ص كناماس لا ۰ یدردلاق ندهنروا

 هدهراع کس هلا فذ دوم میاطلس روپشم ثلدلا ربع



 یک ن م ا ے3 د ےک ے اق ےک فس یھ دع ے ےک تف سا ھم ق یون ا ع13 تنع

۰ 

 ا
1 
۱ 
2 
1 

3 

 تا

 ۹۰ باپ یحنشب 9

 رخ زا هرکس كج واد م یرالغوا تا یسمد یلع " 0

 جیاد دی مدک < تک بورس ق وارار هد راهب راح ىلع ۰ یدیا

 : یدال تاب هغلا رار یقوح ر ی a ناهفصا « قره وا مسا

 ىلع هده-ساا یدتا صا ى قراقر وف نديون جواد ص

 ا ارا نالوا * ییفتم ثح واد 42 دد ندکدملکید ۱

 ین رکسع كم وادم ناقحهنسوشراقو یدلا هل ی« یزاربش»

 كارا ىلع نالا ینیقل دررلارام هلهحوو . یدزوب ید
 دررلایکر یردار یک ییدسا لیکشت تموکح رب هو و

 رکیدو شا لکشا تموکحرب هدن راوج نارهط يدمش نسح

 هدوراقوب همشا نم دشلر هدوارع بم. و ملا هم .یرداو

 ییتفص قلا الارما كردیا طیض لہ, یدادش هرزوا کیدل د 3

 نارا ردو هس ر وهظ كرلف وجلس نادناخ و . رد_همنفاطو

 رد رلشم روس ت کج هداز ند هنس ۳ زو هدفا عو 3

— ۳ - 

 کک

 ارش یک لقتسم رلبلا و ندنک هباروا 2 یراق قازوا "

 یح . یدا راردر و سوس ر هلو را هقساخ ۷ ىدا

 هقیاح قدی وزن کل هن اسا رخ یرهاط یرکسغرس نوه 1

 شمامراقبح یتس نامز یتا دن وط یی دع وق وأ هبطخ هنمأت 3

 هدناسارخ هلکل هلو .یدشمردنوک هلسب نامرف هناغوانک هرو "
 ۰ نالوا كار 6 EET EE یقفتم ِ
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 یح دات مالا رصتخ ۰ -. ۹

 لصف یجیرا
 : 0 كولم فئاوط یهدایسآ

E 
 e ETE سی و هدنحما یلود هبساع

 یلشابیرب ره دراربماو یلاو نانل وب هدراالو هسرزوا یسمقبح

 ت ۳ ,یدراشهالشاب هتمراقنح نابضع نوجما قلاق هت راشاپ

 قوزوب یشابو یرکسع كرت هلبا رامدآ ماطر ندنسهلالس ىلع

 3 . یدرارویلوا قاآ كوا هدصوصخو یرلهدرکرس
 یتح .یدبا هدایز اهد ETE لالقتسا وب هدنارا لصا

 وج هدنرافرط رزح رح الثم هدنرلر ضعن كارا

 راتموکح قاطرب رانوب . یدبا قوج رایعیش هدناراو یدشلاق

 هثسم هدنراف رط بونح كرزح رحم هلج زا بودا لکشت

 ندنسبلاها ید ۰ . یدذمقح FEE ضعي هلیمات وو

 انة لاش كلاربآ رکی یرانوب هدرکرسرپ هدنمان م.واورع

 ا هدهسیا شعا طبض رار قوجرو شعاب تلود رب وب

 ۲ ۰ رادشمرداق هنرره لا ینمسق كوخ لا كنك تاهت

 بد

 ( ٤٤۷ س ۲۲۰۱) قلود هو لآ

 ج نودوا ر هدنمان وا عای ر١ ندنسیلاها لید



 نالوا یرومشم كا كسلص لهاو رابدنلفانا را ندر

 هرتلکناو هسنارفو اینالا رابدروتک هدوجو یرفس یحاجوا

 وشراقهننربغكنس لا حاللص هدهسرایدلآ ینسهعلق هاکع» ردقه

 یراقحهیماقبج هاب هلرلناملسمو رلیدمهدک یرلبا مدا ر

 ییدرتسوک هدرلهراوب كنبدلاحالص .رلیدنود یرک هجعالکا |

 .رولساصندنرامدآ كوب لا كرلن اماسمو ردرومشم كب قارا

 یرلبا ندرلکنرف هدیشیه كرلناملسم تقو وا نیدلاحالص

 یسدق رلکنرف ید هزکص ندنوب : یدشمرتسوک یراق 8

 فویا قلارآ رب یرهش وب یتحو راشمسشارعوا نوجا قلآ
 هدیغاشا هده يا راشلآ نوتاص ندان لبن یرادمک

 یراکرت مزراوخ ناحاق ندنسالب زکنج هرزوا کج ا
 . ردراشلا رارکت ىد

 ران السم ؟ ردن قیمها هدنرظن رلنالوا بات؟ لها كفرث سدق

 ؟ یدقیج لصن یرلهبراحم بیلص لها ؟رابدتنا هلماعملصن هسکره هداروا

 نیدلاحالص ؟ یداپ هن نیدلارو ناطاس ؟ یدلوا  هدرفس یجر

 سدق ؟ یدلوا هل هدنرفس بیلص لها یصجوا ؟ یدلآ لصن یسدق

 ؟ یدلاق هک تام فرقا

 ڪڪ ڪڪ =

 ۹۳ باب یجنشب

 ین رف .یدراو هدرقسوب یرلر وشم دلا مدره كس رلرا



 ف 3 E 5 و لها ر اوب

 هفرف ی اکو د كلا نالوا هو ہع و قلوح

 1 دهسا 26 ردق کس زا هدلاح یرلفدل وا ED اف زوج وا

 . هندمس.ا يلق یجنر, ندنراهاشداپ قوجاس ناقیچ هنیراوشراق

 ۱ ]ویلا ودرا كوب لصا نکل . یدشملتروق ردق یشک كم
  ندهقراهدلاح ینر دل وا یراوس روشحالس كس رو و هداس كس

 ۹ یالسرا و همف د کیا هدرهشکسا و هدکینزا ر هلک

 E O ا راناملسم .یدا

 م . یدلاف قلاف

 کر هسنارف یر هرزوا قلوا مدراب هلص لها و

  رفس یجنکیا قرەلوا هدنتلا یرلادناموق كن رارادمکح اسالآ

 مسا هدورافوو یرلودرا كنرف ناللورلبا ردق هماشو نالک

 هبا و یدزو هدلاح اق ندلارو ناطلس ندرلکب انا نک
 قوجر هبا رلکنرف قراقیج هنادیم نیدلاحالصناطلس نامزوب

 هراحر كو هدنراوح ES یو ىدا رله راحم

 3 . یدلیا طعص یییرش سدو هلغعازق ید

 ۳ ی ان کدکقا ئا مهن كسدق رلکن رف
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 لصن رز

 یرهرام بیاص لها

 .ردر ر كرام نوجما رلئالوا *ناتک لها فی رش سد

 ترضح .یدا رلساص یلتمها اهد یماروا نوجما راناشسرخ

 هجنداقتعا كراناو شموس بوغوط هداروا (مالسلاهلع) یسع

 سدقهدننامز ال صدف ارم ترضح .ردشلداد.مشهداروا (اغاح)

 ید سدق صوصخا ندو نکل . یدک ها 8

 .یحار یراکدمروک یرالوا کنوح سا راد دقدح یی راک ران اتسرخ

 هساهراندک بولک .رایدا هدکبر و نرو رتاملسم رفسو

 كولم فّلاوط کوبلاح یدبا نیما كم رالو .یدقوب ناشیلیا
 راندناقایتنق راص هل هراناملسم هرانایتسرخ لکد هجا روهظ

 یرایجاهنایتسرخ ضعب نالک نوجا ترایز یسدق .رایدلاغوج

 هتنراتکلع راو . رایدالشاب هقملیوص ندنف رط رازسرخ هداوب
 هسراشادرف نيد هدلو ر یهغلانم ینلک هن رلشاب هدنرلکدنود

 یدق یغوج كرانایتسرخ یهدایوروا ندیب-و .یدبا رارایوس
 -وروا .یدیاراشمالشابهنمناصرح ندلوا نوجا قلا ین راف رط

 اوروا هسيا رلابپ نالوا یراتسئر هد كران ایتسرخ کرد

 كراناملسم ندنرکدتسبا كا هدلا ییایند بویعا تعانق هلن

 هن رزوا رب اتک ییدردنوک كةح بانج یرلند : باتک لها 3

 ۰ یدوپیو نابتسرخ ۰ نالسم : رانالبروق

 اقرب هدرلنوب . رابداللوپ یرادلایوروا نوجا قلایسدق ندنلا



 ه E هرصم یلیٰیولا سب رلا عومص ہناطام روہشم ندنساصا

  یءدقلهتروا قرءرد وا هه رش عرش یفش یه ندلاحالع ڪک

 _ لها یی رلکدرف . ردشمشلاح قوج نوجما قمریدلاق ینلانف

  ندلاحالص یدا راشمقیج هنرافرط هبردنکساو طایمد بیلص

 ,e هدننافو كدضاع یکی دغوق ندرلاروا یرلکذرف

 . یدّسا E یتلود هوا و یدلوا یهاشدا رصم

 شمشل رهدنامز رایمطاف یشا كلبا هدرصم كن دلاحالص

 9 ملا هداعا یهدم یس بو ردلاف یتنهدم هعیش نالوا

 ۰ :سدق بوتا غوا تقو قوج هبا راکنرف هدءرکص ندنوبو
 1 هتسهرادا ناملسم هل كردبا "دادرتسا ندنلا كرلنا هدش رش

 ِ : یدفاوص

 حم زا  هدندلص لها نکیا یمه رص رضاح

 e كعا

 ی ؟ یدقیج راتلود ناه هدیرخم ؟ررد هس كولم فثاوط

 لمنو یدتا طف یتسهر بلغا ی ؟ یدنل وا کش لص قلود

 "8 یدلا ییمرن زعم ؟ یدنلوا لیکشت لصن قلود هیمطاف ؟ یدلزو
 .یناهو یدای هن ییولا نیدلاحالص ؟ یدلوا هن تاپ قلود ا

 ؟ یدتبا سیسأت قلود

 3 2 قلآ ید دادرتسا *



 بوقیچ هبهتروا هلساوعد كلەقبلخ قرنقاط یتمسا یررلا

 ت راف رط سافو ریازج هج را یلفع هتعجهیمایا یش ار هر
 «دوراقو هلردبا طبض رار یلخ هلا رامدا ینیدالپوطو شمت

 راردسم ی و متسر ی ربارب هلا یلود بلغا ین نالیروک
 كناش رفا هقشا ندرصم تفووا . ردشعا و ید ی راثل وو ۱

 کیدا لکت دس یدک طنویمطاف:یرلفارظ لا لس

 نالوا یسجندرد كنویمطاف . روند یتلود ناف هتموکع 8
 2 کندمش زمو تهک هل كراو ید مضم هد

 لوا اهد رصم ردشعاپ تج یاب كردا اتنا ف «هنهاقلا ۱

 . یدبا هدنلا یرانادناخ میشما یل و(۲۹۶) میولوط ی

 “بلص لها ك : رو ما طض یههروس راسمطاق

 هراکیاتا و هبلص لها الوا هروس ندنرلقدماقبج هشاب نا

 . ردکح هک هدغاشا نح هک یدک :

E ۳ 

 (۵05۸-۱6) قلود هونا

 ۳ یدالشا GTR E هکدتیک ی لود هبمطاق

 در ایمطاف .یدشعا هلس قافا هلا راکنرف وشراق همالسالها

 اا ماش تلوج وب سامر مار اع نالوا ےک 8
 و مداوم . یدا شمنغص هنندلاروت امام ِِ



 ۱ (۱۸-۲۹۸:) قموکح بلغایم

 E :رلاروا ندنفیدلاق هدنحما قلقشراق ی الو "هش رفا

 ۱ . یدشمردنوک ی !یب هام ادشرلا نو راه نوجا قمردشتاب

 ۱ ۲ یبدتسیا قرهبوق هلو یرلشبا بولوا مدا رب ردتقم میهارا

 ۳ دمقج دادم هلساوعد لالقتسا راسلغا امقاو .یدتا كلر
 سس هننرهروک شا یک یرلکدتسیا كرلنوب هد رل هفملخ نکل :

 ۱  هدنفرط سل و یيدمش هج هلو هتشا ۰ ی دا رل شمام راقىح

 ۲۹ یدّسا روهط یھ E بلعا ی

 - هفارطا قرهاب امت ود قأ ود بلای نوجا ييدسا مد راز

 : . یدشعا هدلا یزکد ناو سشمالشا کا قابتتقراص

 _ رالدناو ءرکص اهدو رلبل هحاطراق لوا اهد هدر ینع ًاتاذ

 ع داران زنکد:قا هس هدرانامز یرلکدروس تموکج
 1 هن رلهطا هشدراس» و «هقیسر وف» بلغای دریل ها راحود

 ۳ هژ.مان «هلقص» لر هلب دیا ِِ 4 طا هيا و یدتا موم هل

 و یلود منویاف هرکر هر وص .یدلوا كلغ ناملسمر انداع

 3 . یدتا وج یتنلود باعا ی كردبا طض یقار طا و

۳ 
۱ - ۲ — 

 ,  (هو۷-س۲۸۹) قلود نویمطاف
 ! ها ربع كرەد مدنلسن هالوسر ترصضح مدا 54 دداا مھم

e 

 .یرلفرط رازجو سنون :هقرفآ



 ۰ و ج هج ے مي مج 44 ہى

 ۳ کک ی

 لصا لاح كن راتکاع نالسم هدننامز رلیسابع یهرکص ندعصتعم
 هارصا اب مماق ؟یدلواهن هدننامز هاب ینکتسم ؟ردرلیک !رمالاریما ؟یدبا
 لصن یرلتفالخ دارصا و یفتسم ؟ یدک هیک قلارمالاربما هدننامز
 یسهفیلخ یسابع وص یءهددادغب ؟یدقیچ لصن یسالب زیکنج ؟ یدک
 ییوک اله ؟ردهک نربو تیا هنتلود یسابعو ندبا طبض یدادغب ؟ردیک

 -رصم ؟ رلب دای هن هددادفب راراتات ؟ ردیمراو نایاللو هن رزوا دل رلیسابع

 تم نو هرس

 ( یودح هیساع یافلخ

 دمت نروصلا رقعج وا

 روصنم نب یدهلا دم
 یدهم نب یداهلا یوم

 یدهم نب دیشرلا نوراه
 نوراه نب نیمالا دم

 نوراه نب نومأملا « دبع

 نوراه نب هاب مصتعلا دم
 مصقعم ن هاب قثاو

 مصتعم نب ها يلع لکوتم

 لکو تم نب هاب رصاتسم
 مصتعم نب هاب نبمتسم

 لکوتم نب هاب رتعم
 .قثاو نب هاب یدتهم

 لکوتم نب ها ییع دتعم
 لکوقم نب قفوم نب هاب دضعتء
 دضعمم نی هاب قتکم

 دضتعم نب هاب ردتقم

 دضتعم ن هاب رعاق

 ردتقم نب هاب یضار

 ردتقم نب هاب قتم

 ۳ ۸ GG ۱۳5 س ۱۴( سابع نی هادمع نب ىلع نیدم نیخافسلاهادبع سایعلا وا ۱
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 ۱ ۳ نالعا هفلخ نه و یتسر نواب و ا

e۰ كنوکاله هاق هدادغب هدب ولوا بولغم مصعتسمو یدیار  

 ا . یدشمردناق یهفیخ نوجما یسمقبج هللاقتسا

 نا نکل دوا زد رط رازاتات هسیا راناقبح هللایقتسا

 ِ ردشلو یتسازح بوسهلوا لئا هنمام یخد ا یمقلع

  قالوط ندهدصف ر یفیدزاب هسیا یموط ندلاربصن

 کالم نوجا ییدمروک تاعةتلا ردق ینیدموا ندهفیلخ

 ۴ د یدشما قل وشت

 ۱۶ راباتکو راشقاب بوقس رارانات یراانهحوب نانو هددادش

  هدهلجد کیدا قوح ردق وا نا : ردراعع | هنر هلحد

 اس یوص هلحد تدم رو یدل وا لصاح یر وکر ب ندراباتک

 1 2 عدنا روا

 نالتروق ندنلا هلراراتات بولوا هدهناخسح قاارآ وا

 اب کءدرصم هکر دشمتک هرصم رھان س لا یصتقسم

  لکرتلا نانلوب یوص یخد كرانوب . ردتیرذ كنوب یرهفیلخ
 مل ءداطلس اب ند نم راهاشداب یتقح تفالخ ثلا ها لع

 م نمراهاشداب یلیکوس یریادتقو وا هلکما كرت هنیرات رضح

 | كراناملسم مومع هدمه و یناشیذ رادمکخ و هاشداب كارلبلنامع

 . ردبرلرمآ و یعاح



 روس تاغ يصنع 2 یدک مه تیز در و تكن ومالا

 شمراق ج بهذم ع و ر ثیسخرب هدنمان كباب < یدا مدا ۳

 لاش برض كلارا ندنکیدروک راح یلوتوک وارد یھ و
 ییبط . ید-شعالیوط هنناب په رامدآ انف قاط ر هدنرافرط
 یموجح لوساتسا ناشسا a فعض ینتلود هسایع ۱

 دره رو هنرژوا راکباب مصتم و تل وا هللا مدا وب ید ۱

 صمعم هرکس ند و 0 یوعلم و شمتعاط یراکبا

 .یدزو هدلاح اف یروطاربعا ربرو هنرزوا لوتناتسا
 مرواللوق یک کیدتسیا ینعی یدنلوبهداطخ رب لوس مصتعم

 ط 8 هر هد رح نادم و نالک یی كرهد

 کوب هک یدباب ودرا رب ندا کره ضه نالو لهاح زو:ه 1

 . ردیر ندرلبیس نالوا ثعاب هنشوزوب كنتلود هیسایع

 ردرلیکریکمرب ؟یدلصن ینامزو یدبا هفیلخ لصن دیشرلا نوراه
 یدیک رادمکح كوس كلا هدایوروا هدننامز كنوراه ؟ رلبدلوا ه و

 تو راه ؟ یدراو مدآ كوس یکن اه هدنامز ؟ یا لصن یرلارآو

 ؟ یدک هدلو ه یلامز و ىدا مدآ لصن قوماق ؟ یدک مک هتیب ۱

 ؟ردیمراو یساطخ ر لومتعم ؟یدتبا تن دا یر 3

 A ا باد یحندرد
 وب

 و
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 ین روک ر كوب كرهدا هدافتسا ی .رادتفا كل اس ن

 ةمردشنای یغلهترواو كمما نونم یرلب ولع نایمام . رب دراقبح

 ۱ 0 مغ دک مه یمطاک یسوم ن اطر ىلع ماما نوجا

 نونم ندنو رل سابع عیطلاب . یدا شعا دهع یو هدنه و

 كناضرلع ماما هدهسیا رلیدتسیا كما هلسیاروک و رایدلوا
 ۱ ۱ . یدر دصوص هدیرلنا ینافو 2

 : قالرابلا هلیتهح یسلورلیا كف راعم و م ولع یرودن ومالا

 ا رروک تقو هلبا امکعو املع امادنومأم ۰ ردرود نالوا
 ینا رتل | یسلو هدنناب كنامکح نالوا روہشم هدفارطاو

 ا كسب "ندامکحت دعنا من لدل وتان یل
 ۱ شهزاب هل روطاربعا لوساتسا وجم یسردنوک كنت راباتک

 نوجا مدا رب هنغل روطاریعا هم ور هح وقندنکدمردنوک هدواو

  یراقوج كب ندنرلرتا كنسامکحنانوب کسا .ردشمتا مایق هبرح

 تان را ۰ شملطوا یسوف * راهلافصت یدلدا هجرت هدننامز

 ۳۶ ۰۳ ریس «فلضارا ۰۰ شعلوآ تان ینیدلوا .یالراووب
 ِ . ردشع وا داحشا هدننامز ربح معو شلدا نیم یخد ینیدلوا

  هدسوسرط هلغملتوط هاه كره امرخ هزات نومام

 1 .ردشما روهظ هدننامز قلود رهاط یب . یدل.ا تافو

 e : مج — ( الزوکآ هدايفارفج ) : راهلافصت "
 2 ترک یهیدالباق وسح

4 



 ۷۹ باب یحد زد

 "هراخم هلا نالراسش ر ومُسم یاد *قنارف نوراه

 تفو وا هس | نالناش ۰ یدا رارردن وک هر ده هتر رز بود

 ییدردن وک هنالراشكن و راه .یدرویروسکح ه ایور وا لکا

 رالاح ر یرلکدمروک كرایلابوروا ردف هتفو وا هدنجما راهده "

 .یدبا راو تعات 8

 ۰ ردشعا تاقو هدسوط نکردک هدلو نوراه

 7 | ےک

 یل هفیلخ كنیمالادمت

 روسح هداملاقوف . ردشمک- نما لغو هسر .كنوراه

 . یدبا زمشیراق هنبراشیا تموکح .یدما مدآ رب یلتوقو

 ۳ ۷ تگ

 یلهفیلخ كنومألا هادبع

 هفلخ ومالا یردار 9 ندننافو ا كم الا

 ید كن ومألا ۰ ,یسمافاو هن رال نم رک اشنا . 8
 ینقلشی راق ضعب ندبا روهظ قلهرا وا و ینسمشایغوا هلبا مع

 لشفنالوا ریزو یجرو رایدنالقابا رایولع ندیا ذاحما تصرف
 ناروطوا هدنی کناسنالا هللا هسنارف ییدعش راتقو وا : قنارف *

 . ردیدالوا كرلنوب یمسقرب كارانالا هللا رازسنارف یکن وکوب هک موق رب
 . كرشلب وتکم 6 كمشل رخ : هراجم سس



 ىح رات :مالسا رصتخ ۷۸

 ۰ ردرا شما تحار قوح راناملسم هدننامز و یدشعاط

 . رارابوس رایش قوج كب ییهغلاىم هدنفح نوراه ندسس
 ج

 . ردشلزاب هنرزوا نوراه یلاصم هحکر كس رومشم

 اتا یعب همور قرش صوصخاب د.شرلا نوراه

 یدرونازق اعاد و رونلوب هدرلهراح قوچ هل یغلروطارپعا
 ۳ نوراه تعا برح هتلر و كمتِک هحح هنسر اناذ
 . یدشلوا تداع ناه

 دهدهاعم نهرا هشروطاربعا نروس تموکح هدلوبناتسا

 :وسماصندف رطر, یرکسع مالسا هلکمامر و یف وکر و قرازو

 ۱۳ را ردق ر یضاقاتو هیناطس ةملق ندفرط رکید و
 یدلکی یهدهاعم همروطارعا ندنرافدالشاب هفمروایپساکلا

 ۰ ود بلغا یب يهدامرفا نالوا كج هلک ییحم هدغادآ

 تمدخ ردق وب د دک نوراه یک ییدتا روهظ قلارا و

 1 هلا ی كردبا " بضغ ندېبس رب هننادناخ یمر ندا

 0 .ردشع ریدلوا یرفعحو شا سح

 7 رب یخ كنءرا هجروطاربعا هدلوسناتسا

 ۱ یتکلم مور نوراه ندنکیدتسیا كمامرو یوکر و

 ةرهراولب روطاربعا هلکلک ردق هب « یلکرا» . دارد وا

 ردشلدبارفس رارکن ءرکصهنس چوا .یداهزات رارکت ینهدهاعم

 . قمزق ؛ كا تدح :بضغ *



 Vo باب یحد رد

 ی وا یهدروط وا كهللادع روصتم هدهسا یدل وا میلست ها ۱ |

 ندا تمدخ ردو و ه رل سابع .یدردلوا قرەر دقس نديلزک

 3 ردشل ر دلوا هل صا دلروصتم ید یاسارخ زی ا

 لوبق ینلیضاق رب یخد یراترضج رفینم ربا عا ماما
 یردلبا لا را هده احح و یدنل وا سدح نوجا کی 0

 مقیم یو حس یا ا < دام كرەرو یهسا «هیمشاه» هنس 4۹ص راسا سا حافلا سال

 كنسهصق نادم یسا هسا روصنم .یدشعاب تخت یاب یتسارا

 * لش هار وا تیام قره رد ی رهش » دادغل « هدنراو

 ینوبلم 7 یس اھا كرە وم هدنجما نامز را دادش ° رد
۰ 

 اش یو ا م شم NON اھ 5

۹ 
 . یدبا راو ینیرش عماج هدایز ندکیب نواو یدشمْع كح ۷

 هنهلع تنفلروطاربعا هبنیطنطسق هلبا ودرا رب لمکم روصنم 1

 یراقدغوق كرلو وطاربعاو یدتکهنراپ رجماكنل وطانا كره وروت

 لی ارت *تاننامکصس نانو کما ودها لوف لورا یری ۱

 1 یدالشاب کلو ۲

 هدنونفو مولع « رلیکح :امکح س . كمريتك « قیشاط :لق* ۹

 . ژمدآ شلو 2/



r ها افت O SR E > 

  1د

 ىح رات مالسا رصتخ ۷

 ںھ a هنس هلالس ما یمادلوا " بوسنم كلضدنفا

 . یدنوغس یسک یه هسیا یراتکرح كلبا .یدنا رویتسیا

 كرت یناداعو لوصا برع یکسا هدایز ندرلبوما رلیسابع

 ما یر دلوا ها رولک مزال قحو یلدا عفد نداروا

 . یدیشهوا

 3 راشعاب ت تخت یاب یاش رای وما كلردنا كر ییمرتحم نیمرح

 ىجا یعوح كنلاهاو نالوا قازوا اهد هسیا رنبسابع .یدیا

 7 ۰ ردرتشمروط وا هدفا رع ینعب هدرافرط نانلو

 ردق هنس ترد قحا هدهسزآ 2 هتموکح ج نک ةللادبع

 وعنا فم ربا یردارب هوو شما تافو كردا تموکح

 ناق قوج ىع عافم نوا ییدکود ناق هدایز . ر

 . یدیشلا ییقل یک ود

3 7 E 

  هعزانم هللا ها ربع و یا نامز e روصلا
E, 

 ٠ . یدزو هد بر ی كردنا

 : بوسفم س . كفجوك < یلقیص ینا :قلوا رکلد"

 ققار : هر س . نالوا قبسانم



 باب یجدرد

 لصف ی م
 یپمک هرایسایع كتفالخ

 تسایر هدراتقو کیدتنا روهظ یکی كتيمالسا ینادناخ هبوما
 مهم كي یخد ءرکص ندنرالوبق قیمالسا یک یفیدنلوب *هدروما
 هدننامز یراتفالخ ۰ یدا راشمروک نیا قد هنو: هدراتزومأم

 شادبا طبض رارب قوچ كب ربارب هلغلوا قاقشیراق هدلخاد "
 هلیب نکیا هللوب شيا یدشمالثاب هفملبای هفرط ره قلناملسمو "

 ےک ینلدناخ هوما .یدا هدایز ندرلن وس راداموس یرایوما

 ےک نر هام بیدار جم تا

 راماما قوج رب یک یکیدلبا دیهش ینیسح ترضح هسیا دیزپ "
 لراناملسم ندنرلکدروک قلانف ندسنقاط هوما رامدا كوس

 .یدبا قوچ رلنایموس ینایلماف ویو یدشلریف یلق كنعوچ رب

 هودتشاو شنا لیدر وه

 یدشعاب دهع لو یاغ وا هدنغلغاص قرهع وط زوس ییدرو

 هدننامز یار مضح نیدشار یافلخ رانا هجنلک هنسلاها نارا
Deen تک a 



 (یودج هوما یافلح)

 یفنیداش, هنس چاق ییدتیا تموکح ردق هن
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 قارع قرە شلاح هدکلر هلبا ںرہفا یا وا یرزو ها ربع

 .یدیاهدکموروب هنرزوا لصوم هلبامجرکسع یلیخ هدنرافرط ""

 یسهجوم كسابعلاوا هلا یرزوبا مز ب لیلا ربع مروع وفا

 هلیسود داك رایسابع نانلوب هدنتلا یرانادناموق كن ىلع لب هاربع ق
 هراسحم ر كحوس هدنرانک یغامریا « باز » هدننب ناو

 یا ورم ندماشو هماش قرهحاق بولبزو ناوعو یدلوا

 هب وما هما سا تفالخ هلکد و .. یدلردلوا قرهلنوط هداروا و

 یدک هننادناخ یسابع ندنفاط

 و یدلوا هن هدننامز و قفالخ دز یجکیا ۱

 كديلو یعنکیا ؟ ردیک یزاخ لاطب دیس ؟ یدنای هن قفاثلا نجرادبع

 مکه رکوص لد دی زب یعجچوا ؟یدیاب ه دیزپ یجچوا ؟یدک لصن یامز

 ؟رلیدلآ لصن قفالخ رلیسابع ؟یدباب هن ناورم یمخکیا ؟یدلوا هفیلخ

 1۹ باب یحنج وا ۱



 یفل هروا ییااتف دلو ندا تم E لوا را

 ۳ ار ومملکید O لماع چاق رو یدشم ری دشب راق

 . نیل ۰. یدشم 9 کیر دشکد ی رالماع وا دز هب رزوا كنو

 ۰ نوح قمر دلاق 2 نالاق نددبلو دز . یدلوا نابلکید

 ۱ . ردشعا تربع

 او ی و

 ینامز كيهار |
 م دلال یک مهارا .رزوا. یهصو هنر كدنزب

 : یدک هلوا ناوص ن ناو تما

1 
 فامز تناورم یعنکیا

 قوج كن ناورم یجنکیا نالو کوص كانمراهفیلخ هبوما
 - هر دلاق ندهروا یلهنتف نرتسوک شاب هدرب یه قرهشلاح

 ا ید روک یل وش راقكنکما ناو ردقهنس.ییا .ردشملس

  ینامارم اسم ابا ندننرامدا لرلیسابعع طقف . یدتبا تحار
 ید ینو كردنا ماف هد وک « ممدفیس» نه هب« وص »

 " قارطا قرازو یرلودرا نالک هنسوشراقو یدشما طرض

 1 سایمل رب !نالو یر * هل رایسایع ندف رط گی .یدلآ هلماک

 ۱ | هکیدالوا كسابع ترضح یسهجومع داربمغیپ ترضح : رلبسابع »
 1 ۱ ۰ یدراروس دا اوعد هید ردزمقح تفالخ رلزو



 ۷ ۱ باب یحنچوا

 یقفافلا یعرلامیع ریما نانلوب یرادرس ( اینایسا) سلدنا
 « ودرو » و «نول» كن هسنارف هلرهک رارکت ی رلغاط « هنهرب»

 هکمتک «یرابا اهد و شا طبض یخد یرارهش رومشم یک
 ندنرافرط بونح كنابوروا یرخف كنم رلادبع .یدشمالشاب 1
 هزوت» هللا هبا رد نکل .یدناكلک ردق هلوساتسا یر 8

 دیهش هده زا یيدتسا هلبا راکنرف هدنادیم یهدنسارا یرارهش

Eكراس زسنارفیادناموق دل رکن رف ۰ ردشلزو یرکسع هلغل وا  

 . یدیا لت ام

 . هاربع ںیسفارا نالوا روہشم هلیمات یزاغ لاط میس

 بودیا راهبراح قوج كپ هللا رامور هدننامز ماشه یک اطزربا
 .ردشع وانفد هدنسهصف «یزافدس»و شمش ود دنهش بكا

 ییدتنا رسا هعفدرب ینیلطتطق یروطاربعا لوبناتسا هلاراشم 8
 . یدّشْعا ءوصاص یخد یورناعنا یک ۱

 لاطب ید کكرامور و ندسنجرادبع یزوک كرلکنرف ۱

 نهرلادبع نعي ماردبع راکد رف تقووا .یدیا شملس ند زا

 . یدراردوفروف یرلقحوج هد رویلک لاطب رامورو

 كن ب

 قامز دلدیلو یمنکیا
 دلو ینکیا یلغوا لدبز یجنکیا هرکوص ندماشه

 . یدلوا ریش نکزعت ص هدننامز . ردنمک



 ۷ نر ۱ا ا ا ۱و رف ۱ ۲ »)۳ ۳۳
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 یخ را مالسا رص 14

 لت یا

 یماحا كنتلود هوما

 ینامز دلدیز یعکیا

 0 وا ثکللا دبع هر هرکوصندنناف وز زعلادع ن ربع

 یدنالل وقلزوکیتموکح ردق نوک قرق ردقهنیهو یدک ین دیزب

 ت

 ۱ هدوسهدنمسا ام تاهمو یدلاط "هتهافس یرام رک وض هده |

 ۱ . یدّسا تافو قروبمهابط هنن ردک هلکملوا یه راح ر

 هرالشاندننامز كن و یسع وط وز و هغلوز و ا ه ومآ

 ل ۲ ۳

 یامز كماشه

 رج ہہ مادرم :یدکماشهیشادرف هنیرب كلدیزب یجنکیا
 کو هدناتنکرت دلرک .یدلآ یترافرط هبنوق منادرم مسی

 3 . یدلشایغوا قوچ هلرلکرت یهدنفارطا رزح
 ye هد هسي دلوا عقاو قلقشیراق یخد هداقرفا یلامش

 . رلیدلزوب هل ماع "رلیر رپ

 كيا رفآ : رلیریرب س . فارسا ۰ شینج و قوذ : تهافس

 . موق رر ناروطوا ورب ندیکسا هدنرافرط سافو ربازج



 10 باب یجنجوا

 هب یدمشنددسو یتح .یدیا مدآ 1 یک كم ۲ یدک هنب ,

 ۰ ردا تعاطا هان دل رانماکید یر وما ردو

 هدنفح یع ترضح هد را رم یر ندسامر هب واعم ترضح ۱

 یرات رضح زیزعلان رع . یدشلوا تداع كملوس زوس انف

 یکینیدشلاح هنسلوا ناکنز كلالاتبو .یدربدلاق یتداع انفو

 ندا هرصاح یلوبناتتسا یرلترضح زیزعاادبع نب رم
 قل هتسخ هدودرا راب رع هدهسیدتآ مدزاب هنسودرا هملسم

 یر هس ینالوط ندر رض ییدر و كاندا مورو ندنسمقج

 . رب دن ود ۱

 هسدشاریافلخ هلیمسیالز وک كنقالخا زب زەلادبع نب رمع

 ۰ یدقار مسا لزوک كب هدحګ راتو یدر 1

 هب ه ییقسلا راتخ ؟ ىدا هدنلا دل یک تکام هدنسولح ثكکال دبع

 نجرادبع ؟یدمدآ لصن ماظ جاجح ؟یدباپ هن هرز نب هادبع یدلوا

 یحناف ناتسکرت ؟رلیدل لصنو ردرلیگ یرلحتاف سلدنا ؟ یدلوا هفیلخ
 یسهرصاحم لوبناتسا ؟ یدلوا راهن هدننامز یاهفیلخ كنایلس ؟ ردیک
 ؟ یدنا لصن قالخا كن رلترضح زی زءلادبع نب رم ؟ یدلوا هت |

 . قعوق هنلوت كل زود : حالصا ۳



 ی را مالا رمصتخم ٤

Re AS ERاح ی  

 اجه و هار وشم E ۰: ردوا د دل و ۳ 7

 . یدیشملپاپ

0 
 ۱ ینامز تیایلس

  قراطو یسوم ناملس .یدک مراملس یشادرق هنر كدیلو
 ییدملکید سا قراطو ید ر دکود یاسوم كرد هک اح

CCلاو یزیزعلاریع یلغوا كناسوم اشا یو رک  
 یدتا نیم
 ا ةن دع نالوا یلاو هدنرافرط ناتناقفا ٠
 Eu ۳ وا كردا ناصع هست یشادفرا ندنش

 . یدلردلوا ندق رط

 هادنز هدر قحا هل صا كناو ىدا صو یحاج ناملس

 . یدر وبلاص یرلهراع "نالست 1

 هرز والویناتسا هلاودرار كور ییریاسم یردارپ ناعلس 3

 ناملس . ردشلداشوف ید هلا نیم 0 ناسا رد و

 شەقج هلو كرەد مهلو هدنحتف كلوساتسا هد دک |

 هد« قباد جء ناق هبلحت هدلو ندنغیدلوا وا نکل .یدا

 1 . ردشعا تافو ندقل رسمضه

 عن ٤ سا

 ۴ هامز كرمع
 ۱ ا رج نالوا دهم لو دو ندناملس

 1 . ناس كع قوچ : لوک «

۹ 



 یموم . یدتسا دادما ندرب ع سو نایل وم تنوق * یظفاح

 رادقمر یدایز ررب هفراط ندراروسح نانلو هدنناب رصن نا

 یدنک الاح قراط . یدردنوک كرهردنب هرابگ هللا رکی
 یدتا طبض یرلفرط واو یدنا هنکنا كغاط نابشاط یتمسآ#

 . یدقاب یره نوجا كنیم ىدا كع ود یرک ہک 4

 كوس نوک ید قرهشل وشراق هد « شب رش » هللا قل رهدور ۱ ۱

 ندنکیدربدلوا ییرهدور هللا یدنک قراطو یدلوا برام را
 (ودروق ییدمش) «هطرق» تیاهغو یدلوزو هدلاح اف نمشد

 ( ودلوت ییدمش ر «هلطلط» نالوا یتا تقو وا كناسناساو
 هتترهش كفراط هسا ریصا نن یسوم . یدتا طبض یرارش |

 هدنکرح رب زامثقای الصا هن * رادرس مالسا یک كنا دسح ق
 قراط . یدردنوک صا نوح یسمامهلورلبا هقراطو یدنلاو "

 قراط یسوم نک هاینابسا ندنکیدملکید یا كناسوم

 یاس ۳ فن e جانب راز ا 1

 هناتسدنه یخد مات س مو یک یبداورلیا ردق ه «رغشاک » 1

 . یدتک ردق

 لتامولعمو یلتعد ترس تاغ . ردشلوا جاج قاارا و

 قوج كب طف . ىید.-شملس ەر دشت ابینل ه روا تب ولوا مدآ ر

 هدنراف رط قارع زکلا . ردشقار مان اف نوحاییدکو د ناق
 نادناموق « ربما ؛رادرس -- . نادناموف «یجداهظفاحم : ظفاحم *

 ۳ یدر و لاص هل ما كد هقیلخ ا ی سبح



 یح دات مالا رص ۲

 اظ جاع” روهشم هسرزوا كرمز نب هاد.ع كلاادع و ۱

 راس ندقفدشایغوا ردو و ١“ نوا ید وا و ی

 7 اوت ضم رکیدو یزییژ ن ها دبع كرەرک هدکم

 | یدلو یسلاو قارع چا هرکوص ندنآ . ردشعا دیش

 مد ر روسح و یل ربع نکل .یدکو دناق قوح كب هدارواو

 1 ۳ را قر نوا كعوس یتکلغ مالعا . یا

 Ls ةف .یدردن وک هنس رلفر کر یتا ی

 3 E ا انوغ رر و یدازون یسارا كحاح ا نه رلادبع

 5 شلزو هدنک وص هدهسا شک بلاغ نهحرلاد-.ع لوا كلا

OT 

 ووا .ردشملسا هدننامز كکللادعع "کس لوا كلا
 0 . ىدا روک یمەغا مور ردو

 تج ۲۲ تب

 یامز كدبلو يجر

 . ردشلوا تاحوتف قوح هدننامز كلوا دلو

 | ر قرەلوا لزع ناورم نب زملادبع یسیلاو اعرفاآ
 1 یقلقشب راف هدابناسا هدرانامز و . یدلردنوک مصن مس ینو:

 هيس نانو هدنپلع میل هد نالوا *لارق یکی .یدا هدنجا

 ا ك و راداود ناتسرخ ؛:لارق -. دن.« از : هکسا ۱

E e Sta 
#3 r 



 ۱ با ی: ۳

 لصف ییا
 یاحوتفرود كنتل ود هوما

9 ۱ e 

 فانز ككاملادبع

 ۍرلفرط ناراو نعو زا نامز یشدلوا هقیلخ كاللادىع

 یناق كنسح ترضح هدیرافرط هفوک و كروز نب هللادع ۲

 . یدبا هدنلا كن یا رام ناراقح ناصع هلا یوعد

 راتخ .یدردنوک رکسع هعفد کیا هنیرزوا راتخ كللادع ِ

 ۰ ندیا هدناموت E كکللاد.ع . یدزو ید سکا ۱

 . ردشل وا هد رام یخد دایز ن هللا دسع ٤

 یماقتا كسسح ترضح و یدبا EET هداز راتخ 1

 .یدر دلوا هکدتا هدلای رل ال و هدنس 4ع9 و الب رک هلن هن ام قم آ ۱ ۱

 زو قرمالسشا هنقروق هات یرامدا یدنک ندا
 كس ش نوا سد رب تعمد یشادرق كوهللادبع . راادر وج " ۱

 هفوکندنکیدودلوا هدنرب كراهب رام یراتخ درک هلرکسع ری

 . یدک هریز نب هلادبع هن یرافرط "
 ثللادمع هلبا رپ ز ن هادبع زکلا یجحاوعد هدهر وا هل 8

۷ 

 دره ورو هنرزوا بعصم تاذلا كاللاد-ءع . یدشلاق ۱

 هفوک ندنکیدریدلوا یعصم هدهرام ییدتا هد « قلئاح» "

 ندنو . رایدلوا روح هفعاط یللادبع لاها یهدنفارطاو "



 ۳ کل نایدتسبا هر ۳

 7 ا هلضوشت كد چاق رب زئاس و دایز نوا

 1 دیشعل وا نیس دهع یو دلاخ < یدنلوا باجا هفلخ صاع سم

 1 ى ناورص هد سنلاو

 1 اعوزاح هنیرزوایسملکج كله واعم یجنکیایاف و ادب رب
 ۱۳ یعدآ كناورم نک ۱ دا ییز قاع ی یرافرط

 3 یر یدّتا نیت ۳ یادم لا

 ۳ تافو هرکس تفو زا و یدرد اج وک یتسهدلاو دادلاخ

 5 یدلب | سولح كل ادم ها

 یهر ؟ یدیا لصن ی-هرادا ؟ یدلوا هفیلخ لصن ه وأعم ت رضح

 یدغا اطا رایک هدیز ؟ یدتبا دهعیلو ییک ؟ یدربدتنا هرصاحم
 ٩ یدنبا كل هفملخ هدر س ز ی هادبع ؟ یدلوا لصن یسهعقو الب رک

 ۰ ؟ یدلوا هفیلخ لصن ناور یجنرب ؟ یدنای هن هوامم یکی



 ۹ باب یجنج وا

 یرل-ضعب یک سيماملا یز ماما ندندالوا كنیسح ت

 قحوج نیداملا نز تقو وا هک  یدلتروق ندنلا كراتاخ _

 . یدیا

 قمردت ون وا دز نوجا ید دفا یکهرو كک رھ هعقووب

 ناه یلاش كناه رفا عفان نب هبقع . یدشقلاق هراهرام هرزوا |

 ناسارخ .یدلوادیهش نکیا رود هناوربق طقفیدتبا طیض لیمک |
 NEL ین راف رط اراحم كا دایز س مام ىلا ۱

 س قفالخ رب ز تک هاد.ء سم

 هرم ز ل هادع یسلاها زاج هس رزوا یسهعحاق کک

 ۰ نام رح هدهساا یدمر و تسها اک وب لوا درا رلب دّسا تعا ۱

 لاح رد هجا ربخ ی رلود اط یرب ز هادبع مک كنسلاها

Sa [یکم بولک ودراو یدردنوک ودرا ۳۸ هس رزوا همرکم  

 .یدناب یس راپ كش رش مرح هدنساننا هرصاحم .یدتسا هرصا

 . یدلود هماش ودرا ندکیتسا تافو دیر قلارآ 7

 و x است

 ینامز ه وام یخکیا

 یدک هواعم یجنکیا نغوا هر هرکوص ندی ككدیز
 مدا رب فع رار هلکد و و رادسد . یلسومات هلّساغ رو ۳

 نوجما ییدمتسیا قعاب ین راک دتسیا كلرابکهدفارطا . یدیا
 نوش زار و یدلکح مارک ندکدتسا تموکح ردقنوک قرق

 . یدسا تافو ید



0۸ 

 ینامز دیر یجنر

 ا فارع O یعوا هن ر كن هب واعم ترضح

 ِ یدنموس یرابوما نوجا یشدلوا یرادف رط ىلع ترضحب
 و هنسح ماما ترضح هڪ وط ینکیدلوا ك هب واعم ترصح و

  نیسح ترضح هلا راشم رايد ا توعد هرات e و اید

 كمع هللا یحر نسح ت رضح یشادرف هلقو هن هنع هللا یحر
۳ 
1 

 ۱ بواصآ قال و هراتحیصت یرلکدر و ثسامع کت هاد ع هده و

 یاش ۱ جست یجوح قلوحقرهفار هداکم یربرن هادع

 .یدقح هلو نوجا كمتک هقارع ندهکم هدلاح ی رافدل وا ی 25

 کک یس ترهح و OE یعوح 1 دل رال هفوک

  یدایژ سیرتلاریع لاحرد دز نالا ربخ ینو . یدنا شولو
 هالا یرایلهف وک نانلقایا هادع و . یدسا ناتا یسلاو هفوک

 نیزسن ا بوشوا یربخ ندو كاسح ت ردح . یدل هديا

 ۱ هنسدش راق هلا AO ترد مع یغوا كصاق و ییا ۷ دوس

  كلروتک هد ز یسیدنکز کلایهنع هللا یضر ناسح ترضح یدقبح

 ۱ هده أ یدلب وس ینغح هوا ماس هلیط رش كار ولاص رلک هت وا و

 ۰ هح راب نک زو كياسنا هد « الب رک » هس رزوا كنو .یدمنلکید

 ماما ترضح ینمی یدلوا عفاو « یسهصحاف البرک ندبا هچراپ

 «یدلدبا دس هدکلر هلبعوح ر رک هدنناپ هنع هللا یض ر نیسح

 . هعقو ییقیجآ : همجاق «

Fa 

1 



 ۷ باب یجنج وا

 باوا وا هدودرا .. یدلدا هرصاحم لوباتسا هدننامز 8

 ید دیزب لغوا كنهواعم ترضع برات ضح یراصناا 8
 هدننامز هرصاح وب هتشبا یراصنالا بواوا ترضح .یدراو

 قلا بورادعتوط ینازاک داراب ره یامور را
 یوبناتسا رابرع ندنراقدراقج شت سنجر. تقووا نوجما
 RNS E قرهبمهل |

 یاتسکر رم لغوا كنامع ترضح مدننامزه واعم ترم

 .یدلو رابا ردقهسن وتهسب | عنان ہہ مقع ۰ ردشمالشاپ کا طض

 یلعواندسس و .یدیا روتسا قعوف ییلعوا هنر هب واعم

 راما هفرط یه نوجا یسلدیا تعيب كردا دهع یو یدیزپ
 یوروط هل صد فا O ناو هده تدم . یدردب رکا 1

 یلغوا كرکب وا ترضح ییسم ماما یلغوا كنیلع ترضح "

 كسابع ترضح و زارع یلغوا كرم ترضح و ی رلا ربع "

 هبواعم. رند اتعب مہر ہہ رتلارہع هلبا رتناریع رکید یلغوا

 هلا روز هنسه و یدتک هبهتندم توقلاق هنرزوا كلوب هسا ۱

 : یدر دتا تە 1

 هروک هنیرکید و شب شم هروک هتیاور رب هبواعم ترضح
 یضاق ادتبا . ردشعا تافو هدلاح "ینیداوا هدناب ییا ناک
 ترضح ناراسقح رانا نوجا هتسس و 0 ندا نیل قفم و

 ۰ رد هب واعم ِ



 یرود هيما ی

 لصث یک

E. ۱ ۳۹ 

 یامز هواعع ترضح

 3 و مایا تر
 نداسنو "ردندنلسن ی مع س ما یدتا تعس هب هب وأاعم

 ۶ ترد نوا رانوب ..روسد <« وما د ایو ٤ ما یب » هرلناک

 : ودهدایز ندهتس:نادقط یرافدلاح شل تااوا

 همب را *ةاهدو ندنرابناک یحو كلاع رخف هواعم ترضح

 رار قوج ر . یلدرضوح نا کیا یسلاو ماش اهد . ردندبع

 "و یتکلعو یسلو هدهلماعم لزوک هک . یا طض
 . یدشلو ترپخ هل اد ییا هات

 هداملاقوفو یللقع تباف *یمج كهیهاد : ةاهد س یوص :لسن *
 نب هوامم « صاملانورم : ردرلنوش برع ةعبرا تاهد -- . رامدآ
 . هبعش ن هرفم « هبا ی داز یردارب ك هبواعم ۰ نایفس ینا



 0٥ 0 ا ینکبا ۳

 یلغوالوس یرارادفارط هرکوصندنتداهش كالع ترضح

 نکل . رایدتا باخا هفیلخ ی ( هنعلایضر) یسم ترضح
 ترضح "لماک یفالخ ندشدلوا قغر ابد هدنسح ترضح ۱

 ردو هنناف و هل ر هلکح ههرونمهنسدم و (۶۱) یدّسا كر ه هب واعم

 . یدلاق هداروا

 نیفص ؟ردهن یسهعقو لج ؟یدسا لوبق لصا قفالخ ىلع ترضح -

 هلو ردرلیک جراوخ ؟یدلوا هن هده ؟ردهدنسهرآ راک ی رب راجم
 ؟ یداب هب نسح ترضح ؟ رای دلوا ۱

 حجاج



 یک زاب ماللسا رصتخح ۰ 0٤

 :اهن .ردشمروس هدایز ندنوک زو هبراح ندنغیدلوا ر یوق

  یرکسع كنەبواعم ترضح نکیا شمکی فرط ىلع ترضح
 .Ei هنحوا كلرلفارض هل صا كصاعلان ورم یرارادرس

 ,Es ید رشاشیرکسع لعت رضح هنسرزوا یشاط فرش

 کیا هس رز وا كنو . یدالشاب کماملکید ی رلز وس كلع

 باتا لیکو ررب نوجا كمروتب یناوعد كره زاو ندهبراحم

 هلع هللا ىر ىلع ترضح هسا رالکو نوا تاک راب دتا

 ۵ واسم ۵ ثرضحو یرمشربا یسومردا "یحاف ناسارخ ندنفرط

 هد « لدنلا ةمود » رالک و یا: یا ور ندنف رط 1

 دالا یموم وا صاعلان ورم یدرلکحهدا هرواشم

 ۱۳۰۰۰ ات میر اد هوا جت نتا
 . هسرافرط هفوک هنع هللا یضر ىلع ترضح هرکصندلدنطاةءود
 . ردراشمتک هترلف رط ماش هواعم ترضحو

 Ec رکصندک دلکح هب هف وک هنع هللا ی تر لع ترضح

 1 ۲ یهورکجراوخ نایمناط "یشر چیهو نایملکید هلتفو یرازوس

 . ندجیلق یغوچ رب هدلح مان « ناورهن » كرهبورو هنرزوا
  هردشم روس لاحترا ادیهش یخدهنع لا یضر عت رضح .یدروک

 ك دا ؛لزنمدنفا یدیشلآ یتمسا ینالسرا كهللا ىم لاا
 ید داماد هلغلا یناهنع هایضر ماف ترضح نانلو یزیق

 . ىدنشملوا

 EER MI ؛ ندیا مفو طبض : جاف "



 ۱ لسهف یک

 یرلتفالخ كهم هللایضر نسح ترضحو ههج و هللا مرك ىفت رم ا ىلع ترضح

 وا یضر نغترضح هرکو س ندلاغ را اد شك نابع ترضح
 مار !ثمارک ةا هنعهلایضر لع ترضخ .یدلوا هفیلخ هک

 هاربمغس ترضح یقلارا و یدبشعا لوبق یتفالخ هلبا یحاخاو

 مب ترصح ؛ یلط ن ترضح قل رص ار ۲

 صاصق ندنرللتاق كنامعع ترضح كرەشار تاوذ قوت 3 ۱

 « هشرخ » نش هه و .راب دل اق هنملع كنلع ترضح هلساط

 هيلع ىلع ترضح هدرا وب .یدلوا عفاو ه رام ر هدنسا رج 1

 :شلوا دیش ءدلو هد راتدوع ربزو هحلط ترضح . یدتا |

 ریز ن هللادع .ردشمنلق هداعا ههم رکمهکم ید هشیاع ترضح
 * قلبانحبلاع هدنقح "راب ولغم ىلع ترضح . یدشخل»راب ها

 . رولت د یمهعفو “لص ههمقو وب .ردشمرتسوک

 شم ر دشکد یراضم كرلملاو ه:ع هللایضر ىلع ترضح ۱

 .یدشمردنوکرارومأم صوصخ نوجا قلآ ؟تمیبندنرایضهبو

 قدهقلاق ندماش هم وام ترضح و ندهفوک هنعهلایضرلعترضح " 

 كف رط کیا .رابدشلو هدلحم ما ناقص ننه ههقر فرط ییا "

 . تعاطا اسر : تعب بس . هود : لچ 3

 or بای یجنکیا

 .هنرزوا كنو . یدعا تع هواعم ترضح یسلاو ماش

 بس .تو ص ٩ تکر ح هنارابک : قاب انجملاع سس .نلیکب :بولغم ۲1

 ۳ دیک



 ینکزوب ك (لسو هیلعهللا ید ) ربمغیپ ترضح نالوب هدنفه را

 ۴ ردشمامهنلو هدهسیا شعازا ردقهت یهو شمروشود هب و و

 رلنمشد نشود هدیما هلسداش ك هللا یحد رم ترضح

 نالوا تر راد مالسا زونه هدهرص یرافدردلاف ش 1

 1 دنکلبلاو هرصت هد4هسا رل د راق یلرو ید رام

 و راته لرل د ھا لس ی E س ها ربع جنک نانلو

 ۳ رازادمکح لوص كتلود ناسناساس و یداریدصاب یرانایصع

 1 دل وا هدن رلف رط » وص 1 هدو مه 9 ید حک تر 9 نالوا

 یتاروطار ءا فرش نایفس یا لر هب واعم ترمضح ندقرط ید

 ۱۳ 1رنظم هفارطا :ثلوساتسا گرد نفس هترزوا
 :یدلک كلب هراب رع ندا عح تور رارب هللا راتیقفوم وب

 ا تیارس هدقالخا ءوس كنسنلاها هحوتفم كلام و

 دن برم را شب زوتوا یخد هنع هللایضر ناهع ترضح

 ۰ ی دلبا لاح را ایش

 یدل آ میک ییهردنکسا ؟یدلوا هنیلخ مک هرکوص ند رم ترضح

 یدلند نآ رقلاعماج نوهن هنامع ترضح ؟یدتا لتف مک یزبج رج

 : ز ی راتقو كوص كنىرود ناغع ترضح ؟ یدزوب مک یسویلقاره

 ؟ ید



 0 باب یحنکیا

 هنر كرەدىا لنع یصاعلان ورم یسلاو زا ر ومشم

 ر زسرادتفا هادىع دزد هک ی هاریع یثادرف دو

 رابدلکءهرصم رارکت كرهلس تصرف یو رامور ندنشیدلوا مدآ

 نب ورع رارکت طقف . رایدلآ یرک یتنارطا هللا هردنکساو

 " یدنلوا "دادس لرد یا
 نالیردنوک هتسراف رطسلوتو سلبارط رار هلاءادنع رارک

 ءرکوص لاو شمشلوشراق هلا رامور هدلحم مان «هلطیس» ودوا

 یزیم رع نانلو یادناموق كنمشد هللا یدک ر ىا

 . ردشلزو هدلاح اف رامور هلک ردا ۱

 هدننامز كه دصلا رکبابا ترضح هنعهللایض ر نا ترضح

 شمردن و هفارطا بور دزاب اهد چاقر نده رشفحصم نالبزاب

 . ردشلآ یناونع (منآرقنا عمام) ندنفیداوا ۱

 روطاربعا هسرزوا یربخ یافو كمظعا قوراف ترضح ۹

 ناقبج هنسشراق هدهسیا شک ه هللا رکسع قوجرب سولقا
 هدنکوص كردبا هب راح نوک ید هلا ه واعم ترضحیسلاو م 8

 دفا د ر هبواعم ترضح . . ردشمتک بولیزو نوت
1 

 ۰ ردشعا طض هدیتسهطا « سپ رف « كردبا

 یسل زاو كنسو وف « سی را» هدر وئم هیدم نامع ترضح 1

 نکیا رروط هدنشاب كن و وف یدک نر یدشما ما



 ۳ بر 7 TN ۳ ۱ خب 6 شب ۳ A 0 هود

 یخ رات مالسا رصتخ 0.
 قورافلارمع ترضح نالوا قفوم هلاحوق ردف و

 ًهنس) ردشملبا لاحرا دېش یسهنسیحن وا كدتفالخ هنع هللایضر

 .یدما هفیلخر یرغوط و لداع «یلتربغ هداعلاقوف .(۲۳ هر

 ۱۳ اف ا تم ودنا .ردنادر لوس ك یدک
 ۱ ۰ ردکح هر دتا داب

 .مرن اهد دلاخ ؟ردرلیک ندیا عق یماشو نانازق یتسهراحم كومرپ
 طبض یکی لبارطو یرصم ؟یدلوا میلست هیک فیرش سدق ؟یدلآ یر
 یکناهو یدنلوا عف لصن ناربا ؟یدنا مکی نس هناضتک هب ردنکسا ؟یدتا
 ح ؟ یدتا لاحرا تقو ه رع ترضح ؟یدلنازق راهراحم

 توس وهم
 ی

A 
 لعد یاد

 قفالخ كېنع هللایذر *نرونلایذ نافع ت رفح

CO 

 هلایضر ا ت و ا ا نیم اد رذق نوک چوا

 ترضح یدنل واباخع !هفیلخ هنع هللا یض رنامع ترضح ا

 6 ررب قوچرب هدننامز ۰. یدبا ملحو نکاس تباغ نایع

 ثكتفالخ . ردشلوا لصاح تحار و هافر هدایز كيو شعلوا

 ترضح هنر, قرەنلوا لزع یلاو چاق رب هدنرلهئس لوص "

 ۱۳ ر او ندنرامآ ابو را
 ییدردنوک ین مقع یسییاد هنیرب كصاقو یا ن, دعس یبیلاو

 نمی نیرونلایذ نوجا ینیدلا هدییزبق کیا كربعغیب ترضح *
 ۱ ۰ ردشلت د یحاص رو 1

۷ 

۳ 
3 



 هدهروس و مارک باخا قوج رب رار هللا هدیعوا بودی

 كچوک هنیرب و یدتیا تافو ميايفسرما ہہ بین نانلوب یلاو"
 2 یدلدا بصز همیار ا س راقم یردار

 یدلردنوک هرصم صاعلان ورم هرکصن دقدنلآ فی رشسدق

 طض هلقلبالوق بولوا هدنمکح كنروطاربعا مور هدیمارواو

 هدهسایدلکح كلح و ۳11 ر هدنحتفكنه ردنکسا زکلاپ .یدنوا (

 كوس کسا كنه ردنكسا راکن رف لهاح ضعي یدنلا هدساروآ
 كلوب هدهسراشع د ید ردفاب هنع هللایضر رم ترضح ینسهناخب ۱

 نوا ردق هتنس یلا زوشا ندنرته ها و ردقو نا
 . ردشکاب هدهبرام رب ییدتنا رفیق ندنرانادناموق امو

 هد راف رط « یزاغنب » صاعلانب ورگ هرکوص ندرصم
 . یدتا

 صاقویان دعس هنفرط نارا بو دتبا اس یر رهش ہرا 
 کید هد«هسداق» هل رام دوس .ردشعا را ی رلت رضب ۹

 1 یدنازفهلعر كوس درا 1

 رم ترا ی
 هئسه زادا ناملسم یس هعطق نارا لا ندش دحاق اک 4

9 1 
 ام

 ۱ «هف وک» قره وا کم هراتاماسم هنء هللا یضر رع ترضح



 هدسع وا توب همنح وک الصا یالوط ندال نع هسبا دلاخ

 لف یه روطاربعا هدکنار نیکو یدشا رلت مدح یکی سکسا

 و هدنرانک یناح «كومرر » یتسودرا كلرفن كب یعرکی زو

 . رابدلبا حتف یییرش ماشو رایدزوب هد
 ۱۳ نا دلاح فص ۳ فا هتل هرکصا نو

۰ 
 ۲ و 1 كن هروسو نده روس

 هترزوا یسُملا ندنفرط راناملسم هدكنررش « هک اطنا و

 . یدنود هنتخ یاب قرهبالغآ

 8 سدق و ا یرطم هد: طاف هدصاعلان ور

 ههفاخ هیرعوط ند عوط یسلاها سدو .ردشعا هرصاحم

 .هنعا هللایضر رمترضح هنیرزوا كلوب رلیدتسیا قلوا میلست
 . یدلک هفرش سدق هلتک رح ندهندم

 1 زوکك بم ران ایتس رخ هد رش سدق هع هللا ىضر رمع ترضح

 ا د فولو كرو و نامرف رو یدتنا مات

 دصت یغج هقاب هنس راشبا اسلک یکیسکسا" لقب كنم رط سدقو

 . رول وط الاح *یماکحا كنامرفو .یدلیا

 #3 E یو ر كو هده روس 2 تدم ر
3 

 و رامكح : ماکحا تنم 2:اور سر ٩ یر اتسیلک : قب رطب

 3 . ریش نالوا لیزا هدنجما ؛ تاجردنم

 ست



 تامک هن ر ویدلبا تافو نداج های ر رکی ربا ترضح 8
 رع ترضح هلاراشم ندنکدلبا تصو یاطخل ان رمع نوجا

 :6یس ه رج هنس ۱۳) ی دل وا یم هفیلخ یجنکیا كمالسا هنعهللایضر

 یرلمدآ نلرکد.رب دم«لداع تباغ هنع هللایضر رکی و اترضح :

aكبرعلاةر زج هدننامز . یدا هقیلخ ر ییتربغ ردتقم  

 كن راتاحوتف كور کهدجراخ كزاناملسمو یدنلتوق قالسا

 . رلیدیا هدنشاب چوا شعلا هدنرلتافو یدلنوق یراساسا

 یجنالاب ؟ ردیک هفیلخ یجنرب ؟روانید هریک ندشار یافخ 8
 نیدانجا؟یدتبا جفیرلهرن دیلونب دلاخ ؟یدتبا بولغم میک یراربمغیپ

 قالخا ؟ یدتبا تافو تقوه رکبوا ترضح ؟یدلوا هدهرن یسهرام |
 ؟ یدلصا _

 لصف یی

 قفالخ كهع هّلایضر قورافلارم ترضح
 ترضح تاح وتف نایالشاهدننام ز هنعهللایضر رکی وا ترضح

 سلبارطو رصم . ههروس تودا ماود هدنرود صدقا ر

 ندنسهراح نیدانحا . یدنلوا حتف ًالماک یراهعطق ناراو _

 ترضح هداروا یدشمتک هنسهرصاح ماش دیلو نیدلاخ هرکص _

 كنغلئادناموق یسودرا هروسوینادلوا هفیلخ كع هللایضر رمت ۱

 ترضح .یدلک یربخ یبدلر و هب هد بع وبا ا نددلاخ

 >۷ ۱ باب ینکیا
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 هراحم هلبتلود م دیلو نب دلاخ ترضح هرکص ندنوب
 | ق هدنسەرا دادش هللا هرصر ینعی هنسهعطق « قاع » نوجا

 ا یتا عح یزایلق قوج رب توایردنوک کلم
  نیطسلف یخد صاعلا نور و هدف كنتهح ماش یرلترضح

 گ . یدلردب و هس رلفر ط ف رش سدو ی

  یراهلطق نیطسلف و باح و ماش ییعع هروس توو وا

 كنتلور امور قرم نالوا ( لوساتسا) « هینیطنطق» یزک

 تو قوح ردف هنامزوا هيا تلود و یدیا هدنسهرادا

 هلي هدایز یرادتقا هرک ونح ندموع داراب رع دلا یوا

  یمسا هجرابع) سویلقا مه یروطاربعا هینیطنطسف یدلسک |

 . دیلولا ن دلاخ و یدردنوک ودرا ر كوس ههروس ( لقه

 ب ,ردنوک هنیدادما كل راد املسم یءدنغار وط ماش ندقاع

 1 . یدلدبا نادناموق شاب

 71 ا
 ع کیا ہدقا رع .یدا تاذر یتاردو روسح عازف یتاونع

 ىك ینیدلا ًالماک ینفرط برغ كنبرازن تارف و برملا طش
 ls ی ما هنغلروطاربعا مور ید رو شوک ھهر

 مالا رف كہ زونوا یعکو حق ینسضارا یراب ع

 ۰ ندانجا » هدنطسلف ی رکسع كس ناتقط كلفیه هلیسودرا

 j ماش هدکلر هلا هدسع واو یدسا ناشیر هدنعفوم

 . یدلیا هرصاح



 باب یجنکیا

 یرود ینارضح ندشار یافلح

 سر

 لصف یا

 مارک باحا هرکص ندنلاحرا كناشیذ "ی ترضح ۱

 اغا هقلخت و ع ھار یوا ت دغ یر ۲

 راز, هلقلوا لوسر * رای هنع هللایضر رکبوا ترضح رایدتا
 ندنرلقدلوا شعا لکو هتماما هدننامز یرلکل رسفک ضا

 هصوصخت تراشا رب هنسلدبا باتا هفیلخ كنسودنک یخد و
 . یدیا كعد 1

 ینعلا دوار یازللا میلی هدنرافرط (نع)و (دب) ق
 قوج رب هقشب قرهقیخ هابساعدا تالربمغس یاب کا هد

 یکب وناترضح .رایدر وجندنیدیخد ینغوج رب و رلیدالب وط مدآ ۱1

 راربمغس ىجا كرهردن وک رکسع هنرزوا كرانو هنعهللایضر

 و .یدادباهبرت هدرادنرم .ردهلدیغاط رک نار شر اا
 .ردشمروک شیاقوچ دیل ون دلاخ ترضح صوصخاب هد رله راحت

 EOE . شادقرا قداص : راب "



 | تنس لها . رد" سافو "عامجاو *؟تدح و ا هکه عرش

 ۱ هنیرزوا ساسا ترد وب یهعرش ماکحاو رابدلبق ساسا هنیهذم

 هجایلدو هد بولوا قح یسهلج كلساسا ترد وب . رایدروق
 ج هتیمالسا هدص وصخ وب . رول هنلوا قیبطت هرانو یشیه
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 یاهو عاهاو شد دنیا یل رش هّمو . رد راشما راتم دح كوس

 زماما تهدم تحاص ند ها ندا داہحاو ساسان هرز وا

 كلام مانا ( تبا نب نامعن یمسا ) فیت ربا ما ماما

 | یعنالا سسر دا رہ رگ ماماد لی ہہ ما ماما ضا ہہ
 ن . ردسا رضح

 . قح هدیدرد كس رایهدم یسحو یلامو ییفاشو ییدح

 ۳هدنرصع یجنکیآ كنون ترجح راماما هیلارام بولوا
 1 نوسل وا ادا ندنسهامح هللا .ردراشملوا تاحر

 " هلبا رپمغیپ ترضح ؟ رلیدلوا لثان هتاحوتف قوچ نوین رلنالسم

  تقوهن همرکم هکم ؟یدلوب عوقو رلبرام یناه هدننیپ یمهببق شیرق
 3 هرایک راصناو ن رج اھم ؟یدنل آ ندرلیک ی-هماق رخ ؟ یدالوا حق

 یرلساسا كنرلبهذم تنس لها ؟ردرلیک ینارضح هرشبم ةرشع ؟ژربد
 ۱ ؟ ردرلیک ماما ترد !رد4

 بم ترضح ۶ ثدح سس ۰ راصا یءدعرک نآرت در
۱ 

 . یرلما دلزمدنفا (ملسو هيلع یمن هلا یلص )

 | — . یراقافتا نالوا هدنروص رب كالع هدنقح هلکسم رب : عاجا"

 | ءهقف س .یسراقبج مکح هر هد هزکب هيرب ندساسا چوا و : سای

 كن رهدعاق تمیرش نالوا راد هروما قلعتم هاند كرکو هند درک

 . «تدم كلەنس زوب : رصع — .رلماما : همتا س « لع نربدلب نعوم
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۳ 

O قد A یدک 

 یتدمو سوره هرات دنا تره ه هله لم نداکم ندب اا

 .ز ولت رب و یمسا اھا نوجا یرافدقبح یحدراپ همالسا ءراذلوا

 نکا عاص [هد گدا ىرلءافرش كلا یوا هدزجآ نرحاهم

 * ورم و e E ید هوم نرود یرلکح هرک هر

 . هفدراقل رم ترضح ۲ . ول يلا اب وا ترضح ۱

 ربا ه . یه رلاوع ترضح ٤ .سروللایزریامم ترضح ۳

 ۰ فرع ب: نحخرلارمع ۷ .صافدیا رب ممم ۱ .عارفایب هریبغ
 مه شایع a یا . ما ومالا رب سید ٩ بت

 ممعهایضر

 .ی راد رصح سمدنفا لیسو هہاع یل اعت هللا 2 تانک رخف

 .نکیا هدنرلشاب چوا شعلا ی هدنش اهم یس هنس یع وا كر و

 . راد دقا رب هدنجا | شوت دا لها هلحو رایدروم لاخح زا

 روس لاا ( مسو هیلع یلامت لا ینص ) ربمغیب ترضح
 راو رارا لوس هدهنروا كح هدا كالریهر همالسا لها هدهسا

 یعالسا راد هابندو هند بولوا هللا مالک عرک نارق .یدا

 واو . رد واح یرامکحو یرلا كح هدا هرادا ردق هتاف

 .قرهالب وط یرلهرکوص بولوا هدنر زا كناذ قوح ر تفو

 . یدلزاب
 یرازوس هل ( لسو هیلع یلامت هلا یلص ) ريمغس تربضح

 كزغد هدرلف رش ثدح بونالپوط هلتاور ندراندیشبا ید



 یخ دات ماللسا رص ۱ ۶۰:۲

 اس یستریا ترایز ینهبک هحنیجوم هطاصم نانل وا دقع

 ۱ 1 دا كح هک د ناق میخ هلئدم هنسنوا ندف رط ییاو قح هلاق

 اعلا ورم هللا میلو ب ملام ندرلکوس هدننامزقلقشی رابوب

 ١ ت :هسدم تقلا و هل . را دلوا ف رشم هلمالسا ف رم بولک

 یخ یخ ) نانلوب هدنلا كرایدوهبو نالوا هدنلوب ماشو هدنلامش

 Ee هده رام وو یدلدا حف بولیدک هنرزوا ی د هعلق

 : ىر یار هدایز كب ىلع

 هرکص هنس ییا نوجا یرلقدزوب یە( صم رلیشب رف

 ةن رزوا هکم هلی ؟دهاحم .داز ندکس نوا ریمغس ترضح

 اهوا ندنکیدلدیا ناملسم ميايفرلا یر كرابلەكەو یدیروب
 ۲ یدنازم ندرت 1 رلدلوا ناماسم شاو شاوب هدر

  لزوک هرلیلک, ندیا تذا قوح هراناملسم هلسفو نم

  «رایدر دلوط هلتقبحم مالعا ینکروب كك یهو رایدل وب هدهلماعم

 نیزسکلردنوک رکسع رارب قازوا یک ( نامع) (دج» ( نر
 8 (سوهبلع یلاعت هلاییص) نعریمغس و رایدتما لوبق یعالسا نید

 3 . رایدنغص هنس هام
  رانامللسمو شلدا اهد اض کیا ر هرکوص ندراهبراحم وب

 . ردشلوا رفظم

 السا ینمارک باحا نوجا ند میلعت ربمغیب ترضح

 ۰ یدا رارروس لاسرا هراز نالوا

 .تنایص ه قموروتق : هام ا ندنا هنراحم هتنرغوا ید ددهاجم"



 ۱ ۱ ۱ باب یر, 1

 یدبا ناشلامظع نارق ماکحا
E۱ او رل هل اح هوس  

 سشملوا لزا هدلس چوا ا نزسکملسک یمهقرا نا هسع را

 هدهاس و .یدیا قوب هدرلکرشم تح صو فاصنا قلی رغ وط ۱

 دلراناملسم هلب رلکتسیا یسلاها كرارب قوج رب قرهلوا زساغوغ 1

 . یدبا رارانا ناح کمک هتلا یک
 کر دس رام (ردب) ه رام یرلکدتا لوا كلبا ك رلناملسم 1

 شکازف راناملسم یههراسح . ردشلوا هلا راشیرف 1

 هلرابشیرف یک لهج وبا .ردراشلوا *رفظم هللا هيلا ترصنو |
 (دحار نالوا عقاو هنس یسترا . رابدلوا یرلسښر هج ولشاپ |

 هلع هدهسلا راشلوا دش تاد چاق 2 ندب اما هدنسه رام

 یحنش كنهوس ترج . ردشماعا نیت هدفرط رب چیه هلیما "

 بولک هل راهلیق برع قوج رب یرابشپرق کم هدنلاوش یعهنس
 قددح 7 هدفا رطا لب هدم .رلیدسا هرصاح یهر ودم ةد 1

 ,رلبدلغا-طو رابدمهرک ههتدم رلکرشم ندنفیدلوا شلزاق 1

 هرکوص ندنسهونغ (قدنخ) .رولبریو یمسا مرز هراهرام و |

 (لس و هيلع یی امت هلا یلص )مخفی ترضح یس هنس یجنتلا كرم

 یدقبح هلو یرغوط هباکم هلی "فاوطو یس ینمب «هرەغ» _

 .یدلردنوک هباکم لوا اهدنایع ترضح نوجا قمالک اماصو "

 هدنفارطا هبمک كرا :فاوط ل ناار :بلاخ : طم "۰ 8

 . Noسن 3) ۳
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 وا یللا تفو وا هسا نمدتفا .ردیا قداصت هتسهئس ىج ۳۳

 یرلا ربا یراهود هدنرلکدر هه دم 7 :یدیا هد راشاپ

 هک ese كس راترضح یراصتدنا رز ل لاو

 ۰ رابدلاف ر واسم هدار وا

 قرهلوا وشراق هبهمک كزام هرکص هنس جم رب ندنرم

 رسا زاع ردو 2 و وا ۰ یدلک هعوقو زا هده یسمالق

 هداضمر هدنف رط هنس وا هن . ىدا روتاف یغوط هسدقما

 -وقوا ناذا یک ینیداوا ضرف كمرو ةوكزو قعوط جوروا
 الو جا ید 2

3 

 ۲ رب یرلقالخ | ؟ یدوب هدهزو یدغ وط تقو هب ربمغبپ ترضح

 2 دوسالارعح ؟یدلآ تقو هن یه دخ ترضح . یدا هن یرلصاخحم و

 1 ردرلهک رلز السم كاللا ؟یدلوا ریمغیپ تقو هن ؟یدردوق لصن هر

 خرا ؟ یدکی مک هنر كبلاط وا ؟ یدنلوا تره نوع هشیح

 تقو هن ةوکز و جوروا « « یفلق وشراق هب هبمک كي هلبق ؟ رد هن تره

 ۱ ؟ یدلوا ضرف
 - OO جم

 لصد یجرا
 ٠ یلاحوتف كنمدنفا (ملسو هيلع یلاعت هللا یلص ) ربمغیب ترضح
 ۷ رک کد ندشدنرا یددع هل راناملسم هرکوص ندن رم

 كهللا نسيه كراناماسم . یدلوا ضرف یسلدبا "داهحو ازغ
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 ف ۱۳۳ یک رم دارو

 1 . رام هدنرغوآ بد : داهج س . قفاوم هعرش : عورشم



 زانو ی رلذآ ا رئاملتسم ندنکیدم را یرالقع هند

 هدهیدبا رلزماشیا یرالواو یا رارینلک ا هلبا یر
 ندنرلکدعا تمرح هن زات یدنکو ندنفب دلاغ وح هک دکر ان املس

 .رایدتیا تبذا هنیراضهب كمالسا لهاورایدلشاب هفقروقو هشالت |
 هناي رایلشدح نالوا باتک لها یقاط رب كراناملسم ندسس و
 . رایدروک مارک ۱ قوجو رایدتک ۳

 .یدبا رلشعا لاحترا بلاط واو هح دخ ترضح قلارا و"

 هلزمدنفا هسیا نییمربا نالوا سیر هرایشیرق هنبرب كبلاط وبا |
 .هناخ ید نعدنفا ندنکیدتسیا هلت كمردلوا بولوا ینمشد
 کو وا قرهفار یی ( هنع یلاعت هللایضر ) لع ترضح هدنرا ۱

 ینلدقح ندنرلوا اف دتقا .رلیدتیک ههندم ندنکم هدکلر ا

 جووا رب هن رلرزوا "كلراکرمشم نالک هنع وط ی راودنک نامز :

 هسیا رلثآ : راشمروس تره هلبملا نذاو راشعا قاریوط

 . یدا راشمامهروک ینهدشنا ۱

 لوا ندهوس تره یعوح ر كنسلاها هرونم هدم 3

 ) ۳ هللا لص) تاک رف دل ؟ .یدشلوا ناملسم /

 یرلقدلوا قیال همارک باح ا ندبا ترجح راس كرکو ءضدقا
 ۰ ردراشع | تاعرو تمرح هدهحرد 1

 ا ی هم نار و رال مع یر و6
 هلدالمو یحنچوا نوا "كنب هكردشملوا ذاختا مالسا رات |

 ,رقاکندیا ةاقتعا هلا جاقرب اا : كرم س . تافو : لاخرا ۰ 8
 . یلریمغیب هلزمدنفا مرک لوسر ترضح ؛كلردنوک :تشب



 ره رب دلق وراقو یئاطو یدردنوط ندنحوا ر كز نو

 ۳ ۰ یدوق هنر هلملا كرام ی

 ۱ لادن رو ب رزوا یعلوا ر ومش» هلا ی وط كزع دا

 لب وه تاک ره نالوا نداق رب زسهسک و نیکنز ندنقاط راک

 ۳۳م یملوک هکرططا تناما هلوشر تترضح ین
 راما هشدخ ترشح ر یدرف و هماس نوجا تراحت

 زعدنفا یفیدلوا ناربح هنفاب غوطو قالخا مرکو تناطفو

 ترضح و شبیمرکی مرک | لوسر ترضح تقو وا هکر دشمراو
 ۱ . رلبدا هدنشاب قرف هشدخ

 ۰ دا ( لس و هيلع یاعت هللا یلص ) ناشیذ ریمغس ترهح

 گلربمغس هن رلپدنک ینعی یدلوا "لزان "یجو نکیا هدارح "لبج
 ا «ا ۰۰۰ كبر مسا ارقا د لیا رم ترضح بولک
 توعد همال-ا ند یک یهو یدلهدوم ی راتلا-ر هلیس هللح

 رم ترضح لوا دلا . یدریدلس یراقدلوا رومأم نوجا

 ہار ترضح یرلهرکو صو ىع ترضح و بوی ترضحو

 لو قوج ر ی ک نمرایدنفا ری ترضحو زرع ترضحو
 1 . راد روس لوف یعالسا ناد اتاق

 رابع راس یخد یسلاها همرکم کم ردق هتقو وا

 . غاط : لبج

 : نانیاط هتب : تسربتب س . الربمغیب :تلاسر . كا : لزات



 تی ی ۹
E 

 ۳ OR EY ر

٤ : 

 یتداع كتکلعو یدبا راشلاق مت هدنرلکدتبا تافو ءرکص یآ
 ترضح ۰ رابدرو همان[ دوس رب هدنما ملم هد هداب هرز 3

 ناقروف ارهروک یرللاح هدالاقراخ ندا روهظ هدربمغ

 :یدروتک هتسدلاو ی رات ضح هلاراعم ند یفواهد ٩
 یرلهدد هلکشا تافو یرلانآ نکیآ هدنشاب قلا یرایدنک [
 تافو ید بلطلادبع نکیا .دنراشاب زکسو هدنناب بطلا

 یرغوطهماش هدکل رب هللا بلاط وا نکیا هدن راتای چوا نوا

 هدنمان ار نانلوب هدلح مان ( رفک ) یرصب تقو یرلکدتگ

 ضع نالوا یعولعم یشلوب هدنربمغب نامز رخآ شا
 ندنرش كرلیدومو "ريد یلاط وا ندید و یراتهالع

 : ردشم روج یرک اھا رد

 با یراقلبضوط نکیا هدنشاب جنک اهد نمدقا مع رخ
 هن راودنک ك سكه ىدا راشلا بقل "یمالار راشءازق تره

 هدنقح یسعوف هنلح كو ومر ار جم بولوا تح هداعلاقوف

 ندنرافدشقلاق کما اقوغ هلر رب كرهبد «غج هیوق نب» رله

 یرطاخ كنهسمک هسیا صدقا . راشعا باخ | مکح ینهدنفا

 رر, نالبحس ند هلبف یه بوبوق هنجما زا ر یشاط هد نوسملق
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 واز ٩ دوز 0 نور

 : ريذحت س . كلمدزم : يشيل س ٠ رر كليوك هارحم : هيداب * _ O رس جک خط E )یاس, قم اس تیام تم" نم ام 0
 1 . یتینما : نیما . كمربدن

۹ 

 ۳۷ بای یحنرب



` TEDE دن راف رط TE لغات ترضح ١ 

 هاعوو تمرح ههللاتب رابرع هلس هدشنامز "تلاهج
 6رابتعا كراپ-ثبرق ندبسوب ۰ یدنا راردبا ترایز یهیکو

 رافرمشت یایند كمرکا لوسر ترضح ؛یدما هدایز ییبط 8
 هلهح و 0 هدوراقو ندا تسایر هرایشیرق هدنساننا

 یراقدلوا وا هک ا یدبا بطلات یراءدد ۱۳

 رووا هیمست ماه لآ . ۱

 نوع ؟ رروطوا موق ىكناه هدنجا ؟ ردهدهرل برعلاةرب زج

 روصمو نیکنز ثیرملاةریزج ؟ یدهنک هتلا ك رليبنجا برملاةر زج

 3 ۳ هرکصو یدتنا هظفاحم مک یەم رکم ةهکم --؟یقو یرارب
 ر 5 هدنرلتدالو ك نمدنفاربمغیم ترضح ؟ردندنلسن تک شب رق
 3 ؟ یدیا مک یر

 لصف یی
 یراکل ربمغیبو *یرلتدالو ك زمدنفا راسو هيلع یلامت هللا ص دم ترضح

 زمدنفا لوي هيلع ىلاعت هللا لص یفطصم رم نهربمغیب

 بولوا ینوروط كبلطملادبع یر یبهلیق شیرق یراترضح
 ست را را زاب یحنکیا نوا كنلوالامر یسهنس 1۷۰ ك" داليم

 را ردب ب ولوارمما یرلان | ہلا ےہع ی رااپا . یدک ایندیسهچیک

 أ هروک هتاور رکیدو لوا ندنراتدالو هروک هتاور رب

 : دالیم --: شغوط : تدالو .  لوا ندتیمالسا : تلاهج* ۳

 E . نامز یفیدغوط ك ( م ع) یسیع ترضح



E E 

 هل د صف قمقم ی همظعم هک شما نانلو لاو هد ند ط

 هدع رک نا رق هدهسرا یدلک ردقه هم رکم هکم هل رکسع قوح 8

 تقو وا رایدلوا كاله هلیملا رهق هرزوا هجو یفیداروس نام
 نانو یسدد دلزعدفا مش تر تب ا

 . یدنا یلطلا ۱

 هود "میانامام نالو هدنارا نع س ندر

 رایدلا ید یرار چاق رب ناناوب هدنزفروک هرصب رام و ی
 . یدا رلت | زواحم ندلامش یتعب ند رافو هدرامور

 هدنامز ر شید لو هدنجا تملط و تلاهح ناهح

 قح كردیا روهظ نمدنقا مس و هيلع ییاعت هللا یلص تاسف رخ ۱

 روت و یدک هللا مالسا رارب هڪ و رلیدلوا روم هتل یا
 . یدالشاب هقملساب هفرط ىه تفرعم

 ترضح یلغوا كجوك كمالسلا هيلع يابا ترضح
 یک ییدلک هبانند یعوق * لسارسا ین ندمالسلا هیلع یا

 یسهلیق شب رق یخ دندمالسلاهیلع نیعامسا ترضح یلغوا كوم
 . ردشعا روهظ

 هدتهج ره یک ییدلوا " لیصا یسهلیق شرق هلهجو وب
 یغدیراناسل . یدرارولبلوط یراباندنراهلبق برع راس یو
 هلن | میها را ترضح همظعم هک . یدا یا ندنککرایکهوا

 : كغبا غیلبت س . هلالس رب ندبا تموکع هدناربا .نایناساس "
 ؛ یدالوا رابک : لیصا س ۰ رلیدوہ : لئارسا ی س . كمردلس
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 ۳ را مالسا رته

 Laie لوا ندنروهط كتسمالسارلب معو ىدا
 ۲ . یدا رلععا روا

 هح وک و رروطوا هدرارداح ین٩ یودب یعوج ال رلب رع

 یدبا راو هدران ال وا الم هدنرلګا هده دنا رلراشر هدنلاح

 ) نه ) ییدمش ینعب هدنسونح بغ برعلا ةر زج الثم

 U یصقلب ندن را رادمجح کیدا راو قاود رم هک هد هع

 ءردشلوا و هلعاسا همالسلا هيلع ہراراس ترضح کا

 دنسهعطق ( زاحح ) ىع هدننیع طس و برعلا ةرزج
 کک بزب یمسا یسا) هرو نود رم هم نانو
 . یدا روشم یخد یرالوا

 رز, ناه یرالید كنسهلج و رلیدبا سفج رب ربیع

 : ودر كوو یدقو "داعحا 9 نکل . یدیا ینع

 د ندا هظفاح ندنموګ یحاس یرلب رع .یدنا راشمامهلوا

 لوچ برعلا ةر,زج . یدیا كلج وک یهدکمرک هنیراتکلم
 لیس ون و یدج وک كعورو رکسع هدا نوجا یی دلوا

 یدمتسیا قلا ییرملا ةریزح یرب چیه *كرارکناهج روہشم

 ت سم ندفش دل وا هءطق ر نکنز برعلا ةر زج قرەلوا هلصف

 :e رودعم یسهعطق نع زکلاب .یدقوب یزوک

 هعطق و رلیلشدح نانلوب هدنسهعطق اخرا و هدنسوشراق كنع
 یرادمکع شدح ین یا . را دشّلاق کا ط.ض

 دبا طبض رب قوچ :ریکنامج . ناروطوا هدرهش : یادم *
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 مد یخ رأت مالسا رصتخ زوم

 یحرات یراتلود مالا یسا یس مس یحرب

 یروهط كتمالاسا

 لصف یک رب

 راب مع و برعلا ةر زج

 نانلو هدنسونح برف كنابس | ىسهعطق (برعلا ةر زج)

 ی رلهععو (؟قارع) و (هروس) هدنف رط لاش . ردهطا مراب ۱

 5 بونج ۰ یزکد ( باش ) ینعی ( رها ) رحم هدنفرط بر

 داف او یزکد ( نامع ) هلا ( یدنه طرح ) رحم هدنف

 . رونلوب یزفروک ( هرصب )

 / *نوکسم هلراهلیق برع یرب ندنامز کسا برعلاةر زج
 ٠ . شلشلر ؛شلروطوا : نوکسم «لصوم و دادغب : قایع 1

E ۳ ۳ 
0 



 یگرات را صنعا: : ۳۳
 ا و توی ا تصدی و یسسو تیسوحسح ا س

 وهداب وروا نو تفو قوح ینار ر وطارعا بع

 انترزوا تموکح وب رامدا هج راک زو ندنرلموق نامرج

 تو و وا ا كس رلذا ود هرتاکداو هساارف ییدمش را رالدورو

 . یدلروف

 اربعا یدلبا ماود اهد تفو قوج ر ا قرش

 لور ترضحو یدردای ینهیف و مایا I روط

 روطارعا هدهدنرلتل ابر نامز هل دنا مو هماع هللا یبص مرا 1

 . یدرودنا تر کا سودنارش

 ماود ردو هنسهنس ۸۵۷ كهوس ترحم یلود قرش

 یدشالمور بولاق یالخاو لاح قایلامور طقف . ىدا

 .یالزو یسهرادا یدلافوا یااع بوشافیعض هک

 امور لصا هدمالسا روه هللروص وب یدنرا قازسقالخا
 بوروا  شمشلفعط قوح یناروطاریعا قرش < ا یاود

 هبرغو قرش تده هنس زو ی ىدا شمشراق یلاوحا

 یراناج نوسجا العا ینمان كهالا یرب كنامور نالوا و

 , زدشع وط رادام رهف ناماسم نایک نداملا ۳

 ؟یدنل آ یدهز هم دتنامز ی |ادناخ دا یرود یوتسوغوآ

  نیطنطسفو سونایس هلقو د ؟ یدلصن یرارود یرلن ادناخ نین وتنآ و یوالف

 ؟یدلوا هل لود برع ؟یدناو هب کیا تقو هن یاود امور ؟ رل دباب هن

 روهظ ؟یدلبا انب میک یبهبفوص ایا ؟ یدک هلاح هن یفل روطاربعا قرش
 0 تدم ردق هن یفلروطاربع,ا قرش ؟ یدیا ےک یروطاریعا قرش هدمالسا

 . ؟یدتا ماود



 . یدلدیا 5 هدیسهطا اات ر 1 هدننامز یاد

 قوح یتلود امور هدنتفو یادناخ ۱ هلا داخ یررمف

 ار ا ee اىن ا . یدتسا تحار

 یلود امور و یدلک راروطاربعا لقاعو ردم ى و

 هک دتکینازمسقال-ا كقاخ طقف . یدسا طی هدراتکلم یی

 ندزو وب كر هدا "راششا یک لر قاناتسرخ ی

 فعض لود ردنا ه راحت هلر ر هن رائادناموق یداکو د ناق ی یخ"

 یرلم وو نامرح یهدایوروا و راسارا ندحراخ و رابدروشود و

 رروطاربعا ضم هدنرلنامز قلقشپ راق و . راددالساب هم وا

 یا اهد تلود یسوناب رژ ودر . رایدشلاح هغموق هنا وب یراشبا

 یطاع-ذ و یدزرآ هل زوظارغاتردآ و کلم هل دما رول وا هرادا

 هدهرزواقلوا تعا ر یی كردنا لوو یتهذم نابتس رخ ید

 كفانابتهرخ طقف .یدنبا انب یرهش لوسناتسا ی ہنیطنط ق |

 .بورک ی رلاغوغ داقتعاو بهذم هدر هجا تلود هلللوق

 ۱ ترا قازساحار

 ی رکا ندراروطاربعا نالک هر ؟وط ندنطنطسق

 ۷ | «لوساتسا» یک لر هلو ه ییا ین ود هدف ۱

 هرز وا قلوا هامور» یزکصو هنلغوا لوس یتلود امور فرم

 . یدر و هللغوا كحوک یتلود ایور یفرع ۳ یر 13 0

 هرز وا
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 رات ماللسا رصتخت ۳۰

 ناق لح دوا OE و مام ندرلتادنام وو رل دتا

 ٣ روج E ETE 3 یک ییدلکود

 . یدلوا را هب راع

 ر مش ی۶ل « اغ 2 بولوا ندرلنادنام وف ر ومشم رصد

 3 ودنا هع هس و همه و بم ندک دلا طض ییسهعطق هساارف

 ۳ ار ۱۱ ae ند رصف ۰ ید تا دوهو م ت هدامور

 هب رام SET ا هللا ( ں سو واتقوا ) نشروا واقرا

 : هد تکل رمعم و یدک بااق هدف ر سونا واتف وا قرهل وا

 و یدلبا تا دا یف روطاربعا هدامور و ندوب ۰ یدلبا

 یروطاربعا ی رب كنامور ها.مان ی او ین کا

 ۲ ۱ ۰ یدل وا

 للامور ؟ردتقو هن ییسآ" كنامور ؟ردرلیک ران دیا شیت یامور
 ۰ ولرو سا هن هن را هر اع هل را هحاط را ؟ رل: دلا طب یهر ال وا

 را هرت ةرکاوص اهدو هد را هر احم و رلهلامور ؟یدلک بلاغ ےک هدرلن وو

 هل ررر رلنادناموق یناه ؟ ی دقبح لصا ر هراحمیبخاد هدامور ؟رلب دل آ

 ۱ سولایواتفوا ؟ ید هب و یدتیا حف یبمرن رەق ؟رلب دتا هب را

 ندیا ثادحا ینلروطاربعا هدامور ؟ ید یهرا ؟ یدتا هراجم

 1 ردیک نالوا روطارعا هعفد كار

 1 لصن یک دم رژ 1

 ۱ ین روطاربءا امور 3
13 

 ate كردا تنا تفو قوح هدامور نوت وا

 ا ا كمالسلا هبلغ یسع تربضح یدلک رارادمکع خر

4 



 ۳۲۹ لح دم

 یایاتنا نوتب هديا هدیا اغوغ هلبرلوشموق و یدنرآ یراتیه 1

 . رایدلیا طض و

 رام ورو ىدا هدا هل رلیلهحاط راق دنفش هغ تفو وا 0

 یراقدلوا شلا ًامسق لرابحهط راق .یدنا قوب یرلاغ ود زونه

 ود کا هس رزوا يک وا كنام ور هنس هطا ای 0

 . یدقبح هبرام ر كوس هده

 ی رله را مروي ه رله راح اا هحاطراف هلا امور

 راشمشلاح قوج رال هجهطراق . ردشملهزات هرک چوا هکرونید
 هاو هدکلق لس رو او لابی آ یادناموق هحاط راق 3

 . ردشعازق امور هدهدنسهعقد چ وا تام هدهس

 یایتابسا هلیسهعطق هجاسطراق هدراهراحو رالامور ق

 راد ک یرلقدلا ین رلهطا هقسروقو ابنایسا و ایلحس 2

 السا ید یە روسو ین راهعطق یلوطاناو یا مورو یناتسنات ۱

 هایمان ریموت تقو وا ین یرافرط سدقو رازحو رایدلی

 یلوک امور رب یدیفس رحم كردبا طبض یخد یتکلم روهش 1
 ۱ . رابدقارب هدننک#

 رو شلزو یقالخا كرللامور هدنسهرا تاحوتف و طقف

 بوملاق یاظتنا سا كتلود رد ےک هنادیه رلقلاف ق

3 



 نف رو it. ii Er نیت OV EY ۳ ۳ 0 ۸ ر

: 
 ۱ / و دو کر ۳

VAی رات مالسا مهم  

 رش هدننل ود سریعلطل رم و هدننلود هال هب روس

 39 ردنکسایرافرطهردوقشاو ساتم بواب ربا نات نان ون ویدتا

 ۳ دم هدابز ندهنس زو يا یدلاق هرزوا یاح يلوا ندسفو

 وح e رو کشت لوس و قافوا هقشب اهد و رلّلود وب

 ۳ ندنفرط الامور یسهلخ درلو تیاهن تولوا لب راح
 ۱ اقا

 ؟یدبا روهعم رلتلود یا اههدناتسنانو ؟یدرارروطو هدمرت راباتون
 یدلوا لصن رلهراحم هلناریا ؟ یدرلذعا قولاق لب مد 4 او هن رارسا

 ۲۳ یک ی لای نانو رومشم ؟یدناف رث تقو هن هنت ؟یدنازق ےکو

 ی راهر ردنکسا ؟ ید هن تیلق ؟ یدشود فعط نده ناتسناتو

 ؟یدتسا طبط موق ککاه یراتکفع و ورک ص نورذتکبا یدتا ف

 ل.هن یم# را

 1 امور

 دا رلتکل# نالوا مولعم "هدعدق دهء كره وم شاو شاوب

 ترد نوا ندهومن تر قلود ایرر ندا حنف ی سهل نامه
1 

 وور 9 و و٥٥ ا ی ری هدانلات 2 لوا رەئ

 امور قل ود امور ٤ ردشلدا E ندتقر ط شادرف يا هاش

 ند را رس رم هم الپ وطند ر ندهن وامدیسل اهابولوا ترابع رد

 د ووا راد نقاط لارقرب راتو و ىدا ٠کر م

 : كنسهراداقالارف و ید را | یتکلم و سون كره وم قردسامور

 ٤ کرم -. نامز کسا : میدق دهع -- . قلو رارق : ررق

 E . شم الپوط ۰شعا بیکرت

yp 0 ۹ 2 

 و 5 1 ٥ از توس 2 9 ۳ ۴
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 ُ نا رد ی رلهب رام یصضوت واب هرله راح حاد و

 هردوقشاو ۳ و كىال رول ود ا ۳ لا رم"

 يدشود كالقیمخ هات نانو .یدراوتلودر راتفو واهدن رب ال و ق

 ر كرديا هدافتسا ندنو بین یجنکیا ییارق كناروا نامز

 . یدشملبا " هلحادم هنن راشبا نانو و ار یرارب قوح ر ۱

 كمتف هنحتف كلارا بوالوط یوق ناو یدصقم كاف 3

 يلع وا یشاو ندا افو یر هبارجا یدصقم .یدیا |

 .:یدزوآ رک ۱

 هدنشاب جنک بولوا تاذ و نامرهفو روسج ردنکسا
 لردنکسا . ردشعازف یتاونع "رک ندنکیدلیا حتف ر قوج ق

 ی رلیصاع ناب و رادمکح وب ندنشیدنالقابآ رل افا وب هدنتس ولح :
3 

 هب ی وطانا نالو هدنسه زادا نارا رلتف و وا 9 ندک دا هر

 ندکدتک ردق هناتسدنه كردبا حتف ی رلهععف میارا ر واع ۱

 . یدلبا تافو هدنرهش «لبا» نکیا هدنشا ییا زوتوا هرکوص |

 زادیکح زر ناداموقره یدقارب دالوا تنافر رکا
 . یدنازف یلالقتسا قرداب را یحد یلود نارا . یدلوا 1

Eدام هریک  

 ۳۷ 1 : لح دم

 هم موم ؛یوطانا هی نده راحت 4س چوا ياو یدک

 سو سو ا چ ن ار یل اپس حح دری ا



 یحی را مالسا رصتخ ۳۹

 له 7 ید راراباط هرات وق و تینا ماط 1 نالبروک هداندو

 لوط هلرلهاکح فحقوج رو قشب راق كب یراداقتعءاو یرانسد
 : یدبا

 ا ید هدنورادا تكوف و ناتا
 4 یدبا راو تلود يبایتمها هصاطا .یدا راو تلود هقشا

Eكناذ رب هدنمان عر ریل یفللارق اا  

 دک ی ریا قوح دکل عن هدنسهاس راتوناق یقادناب

 :دنسهناس یران وباق كناذ مان میول سهسبایتموکح ۲ یهدنلامش و

 یداوا یحاص امغود كوو یدنلورلیا ینراج یر را رک

 3 وردن وک ارزو ناو: رر ا یهاشداب نارا

 هلا ودرا ر كو یضرس ىلعوا كاراد . یدشاوا بولغم
 ا یسهطا یمومس یماغود دهني یدورم هاناو
 ۱۳۲ رانا هرکاوص تقو را رو یدو رک دشا لرو

 . رایدتا ؟دقع حاص رب یاش هللا یتلود

 ندنرلفدشا رعوا رللهتنا هداز لا هدرلهراحم _هللارا

 ۳۳: دا ثناتسد هدگامز یی و یداوردا قوج هناا
 وناسنانود بودیک یرابا هدف راعمو مولع .یدلوا یاود المو

 وا نرطررفا ا ندا نام یکتر كل
 4 را رب كور هدنسهرآ هنرایسا هللا هنتا طقف . یدشش رالاع

 . یدلازا یوو كناتنانو شاو شاو ندنفا دم.

 . قعاپ < قمالغاب :دقع

۳ 
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 رک هه راع هلرلیناوب زمکجهروک هدورلبا ناربا تقو وا "

 یردا ندن دو دجح قمیتفو اراذو یداقیح هشاب ليو بوش

 هدنرود او یا تاه تا یوف هک دتکو یىی 5

 . یدلدا طرض ندنفرط ais روہشم یلاع هل

 راکرو نیچو دنه ؟ردمولعم هڪګ رات یرلیکن اه ندنرلموق قرشکسا
 ؟ردیسیکن اهی-یکسا كاك رلم وق نالوا مول ەم هعخ ران ؟ ر دل صن زعامولعمه ت

aرم ؟یدریداپ هلال یناه یارها ؟یدتیا تموکح هلال جاقهد  

 ؟یدتا طبض یهاشداب نارا کناه ی رصم ؟ یدارغوا هتابالقنا

 هدر هحاطراق ؟رلبدتبا داجما یه ؟ یدرارروطوا هدر رلیلکیل

 یناه ی راتخ+اب ؟ یدرارروظ وا هدر را روت آو رل ہا دک ؟ ی

 ؟ یدلوا هن هرکو صو ی دتا طط یراهر قاود هرو آ ؟یدبا رارهت

 طی یرلتکاع یناه قلود ؟ یدشا 2 یراهرت قلود لبا

 ناریا ؟یدبا یرلنامز كرارادمكح یناه یرلتفو ییفرش كا ؟ یدل

 رانا وب

 كزکد و ندنرلهمطق هرومو ناتسنا و يردمش راسنانو 4

 یرللاح کهدرلنامز سا كبو یدرارروطوا هدنرلهطا قاط

 نوا شب نوا ندهوبن ترم طقف بولوا لوهحم هج را
 . ردراشهالشاب هتلوا ولس مدفا مس
 ءرازبدلیو هبآ هلشفوک یک یراموق راس كقرش رلینانوب ۱
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 ىلود لباب . یدّتا ریسا یار ا ی. و طب هدینکلم ی

۱۳ 

 E او یرم الجد راب رو | سم یه ارور ما

 هسیا رایناد اک یدیا یرهش اون یرلتخاپ ویدرارروطوا

 یراتخاب یرهش یاب و یدرارروطوا هدنرلهووا یرهن تارف
 ۱ یدراشعا قر قوح هحسدم تولوایسا اهد رلسادلک .یدیا

 یسلاها هروئآ . رلب دلاق عات هب برو آ رلتفو قوح طقف

 شب و رایدلبا حتف یرلر قو رب ندنرلفدلوا روج اهد
 قتل ود لا رسا و لب . رلید وفر وق تیک تدم هنس زوسلا

 .رایدلا یرلرب قوچرب یرضوط هنجما یلوطانا ءیرصم و ماشو
 یدل وا ضرقنم یراتلود 2 لر هلک فعض هدرلذ وب نکل

 . یدقیچ هنادیم تاود كوبب یکیا هرب قلود هرولا و
 ادو هدننامز ملات هکیدیا لب یر دراتل ود و

 ۶ یدادبا عرض ندنفرط ور وک یهاش نارا تورو قوح

 كنسهعطق نارا هک مه رم نالوا * تو 3
 هدیونح هلیصوصخ یک هر ٢ ید نار دوکو ا هدنلابش

 ر توف ناربا کر نیدکدشلر هللا ا نالوا " ندا

 یلوطانا و هروب و لباب ور یک ندنرارادمکح و یدلوا تلود

 ماش هرکو ص ند رلن وب و راپ دل | کر هدسراییک و ناتکار

 كناد قلود ناربا هدننامز ( رایدنفسا) ارار یر نالوا

 1 . یدل وا یموکح لوس كلا

  EARناروطوا : نکاس س هنشاب ا .
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 مدخل  ۲۳

 عوفو لوا اهد کلو هنس كس ترد نده وم تره یلکشت

 ندرلنو بودا تطل راد کج هل روت وا هدرصم .ردشلو

 لوس هدنسهجرد راغاط هعاب كرصم هدنتقو هلالس ىج درفإ

 . ردشملیاب "ی مارها روهشم نالوا
 درلم وو ندا مو ندنف رط ناف سل ع رصم قاهزا ل ۱

 رادنحا هدنتفو هلالس ىج رک نوا طقف بوبا غوا هناا

 ط.ض ینمسق ر كنلوطاا و یهو رلیل مهم كرهلب دیا درط

 قلهرا رب كرهلک كلفیعض هنن هرصم هرکوص طقف . رایدلیا
 ندن را رادمکح هلال ىلا ۳ ید هل هنسهرادا برون آ

 یمرکب هدهسب دالب وط یدنک زا رب هدنرلنامر راک و یا

 (بسارهل ) یر فاش نارا هدنرود هلالسس یدو
 - هرادا نارا ى-الس چوا كوص كل رمصم یو ندنفرط

 لالقتساو هد هس رل دلا و هدو رس یه داتروف قلورا ر, ادن

 .یدیا روند مر وعرف هنس .رارادمکح .Su قوح یرود

 كنهروس بولوا یموشموق كلنارسا ی -- رهیلراینف
 هدهسراب دمانا ل اکشت تلودر كوم رایلاکیف ناروطوا هدنلحاس "

 یکلیجیگورابدتباتمدخ هتناسن۱ هلردماداجمایماجویقر وینابفلا
 ندنرارهشهکینف رب دییهبعش هدنفرطره كزکد قآ بوروتکورلیا
 یمهعش مان «ماط راق» نالساهدن راف رط« سن وتو كنب رهش هروص»

 ك كوس

1 
1 
۴ 

¢ 
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 ىح را كماوقا نالک لوا؟ندمال-ا روهط

 صف مرد

 یرلموف قرش

 E لا هحتندم ندرلموق ناروطوا هدنرافرط قرش

 هدنقح رانو هدهدا یسلاها منم ر یم رلناث وا نظ یرلفدل وا

 طو و لاش كلنسهمطق ایسا . ردزا كب یتامولعم كخمرات

 .ردناصق زعامولعم هدهدنقح رک ندبا ناکسا هدنرف رط

 كلاع ییدمش یرلنالوا مولعم هحخحرات ندرلموف کسا

 هلیموق لی ارسا یب نانلوب شمروطوا هدن رامسق ضعب كهیناع
 ودر اما هدر و مد کیف و ریل ر عم و یرلموقیارلکر یروثآ

 ی را هصف كمال لا مملع ماظع یاسا یح رات كلسارسا ی

 : ردلکد مزال یرارکت هدارو هدنکبدلروک هدننابم

 ۱ ار E در
 ۱۳ ار کله رم هاتماس یرچا لند مود رابرت

 كلود رصم یدبا رومعم كب هدهدرانامز سا ندنشیدلوا
 ۱ . ككا : ناصق
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 9 اسد هل رد وا ت وعم كس رلت : مهجح ضدنا ادنالا

 یدنالتیدبآ ناعا رولو یدلتر هو

 ردق هن ؟ یدلوا لزان کک کناه همالسلاهاع دواد ترضح ۱

 ی هن مالسلا هیلع نایلس ترضح ؟ یدلبا 2 یهر ؟ یدسا تموکح ۱

 ی رلدختاپ دا رثن و ؟ یدلرآ هی چاق قلود لاا ی ؟ ردشغا ات ۱

 توحصن و ظعو هدر مالسلاام اع عسیلاو یابلا ترضح ؟یدبا یراهر

 رار یمغیبپ کناه هتل ود ادو ؟ یدلوا ه قلود لسارسا ؟ رل هللا

 مک ندنراسا لارا یب ؟ یدیای هن رصنلاتخحم ؟ یدلوا ثومیم
 ؟ یدلوا عبات هراپ کک ا N a E یدرانروت

 یدع ترفقح ؟ رب در وک هلماعم هن مالسل ام ی ہو رک ذ ترضح ۲

 باتک یناه "٩ یدرتشوک ل هرم هنو یدغوظ ۰ لصن مالسلاهیاع
 راب دسیا, یقعاب هن همالسلاهیلع یسیع ترضح لشارسا ین ؟یدلوا لزا
 ؟ یدلوا لزا یک لحما ؟ ؟ ردرلیک نو راوح ؟ رلیدیاپ هن و.

 ؟ یدریک هلاح هن یانایتسرخ

mh 

۵ 



 تبا ككا .یشدق امده السلاهلع دی ترشح
 نرضح . یدشلدا دیش نوجا ییادمق یحاکت ر زاعوا

 3 راقمح تعب رمش رب یک هل سا كهللا هدمالسلا4بع ىساع

 ۳5 کیا نوا زکلایو یدو ود رک ابموصح ندک,ره نوجا

 . رولیرو یما ميرتراوم هرلنوب کیدشملبا ناعا هتسیدنک

 لاج كمالسلاهبلع یسع ترضح لشارسا ی تما

 ان اررب ندنوراوح یغیدلوب هدمرت كرههتسا كما دصف

 اک طق مرابذآ وخ ن رم رویش
 E رلید و هلقلشلک اب بولیکچ هام مالنسلاهبلع یمسع

۳ 

 ن و 2 تخ

 فی رش لیحنا لصا نکل .رایدلبا رشن نیوسبع نید قرەلباي
ERال سلاهلع یسع ترضح هید لیحاو یکم عیاض  

 راباتک هجرازوب یجمدبا هباکح یتشذگرس هلبرازوس ضعب كم
 ندنفرط “یارک نایتسرخ ًارخؤم یدرد ندرانوب بولیزاب

 . یدلدا لوق هرزوا قلوا لحما لصا .

 یسا هدهسرلبدلبا لو ینیوسبع ند رار قوج رب
 ١ تداع "همانصا هدرلنابتنرخ قرهلوا یر . كراش ذم

 ریمغس تدم هنس زوتلا .رليدلوب هرلهقرف قوحرو رابدالشا

 + تام یدلاق ه درس دا ی فک بند ندنکدلک

 - ارث هرلفص : ماتضاب تس



 هتل ود ناو تدم ریو یدنلآ ندنف رط OE هدا

 هدنسهرادا رلتاودو اعفاو یدلاق عا هب امور نوک اهدآ

 كل ران وب هده دبا راو یراسر ندنموق یدنک هس نکیآا

 ,رایدلاق هدنماقم یلاو بوک هش رش دق هدا یک

 ترضح نکیا هدنسهامح رایلامور هلهجو وب لیئارسا ین

 هرزوا ههو سوم تەيرش بولوا ربمغی مالسلاهیلع ارگ

 E ا و هلکل دا * رذب تا مس ترشح "

 مالسلاهلع لارج ترضح ندیراب فرط نکرروطوآ
 ۔هراع یسع ترضح و شلاق هلماح هلکمابا ° حش هنس هش دل ر لک

 هدکشن كمالاسا ا هلع یسع ترضح . یدشلک همانند مالسلا

 یراهتسخ ی > هتسوا كاو كامل وس یدرقل ب

 فرم لیک ا 47 رایت و ر كما وا

 كله وسوم تعەلرش تفو وا بولوا لزان توهم ی و 5

 . یدلاق "خوسفم یک ٤
 ترضعح بورم هناوب فالك رس هت هسیا لا رشا ی 4

 بولوا غوا كهلاراشم و راشملیا دیهش یعالسلاهیلع رک و

 نالواربمغم یک یردبو نامالشابهتح.صن و ظعو هدنشاب كجوک

 س .كمروفوا : ےھت س «قعادآ «قادآ : E س .كوس :ريبك

 + شلغارب زسکح «شادیا حسف : خوسفم ۱

 4 اچ



 یحرات ماللسا رهن

 ۳ رای رو کرو هود نزول ندا

 ضرفنم یتموکح لبثئارسا هلردبا طبض ینیرماس یقاود هبروت[
 الو مالسلاهیلع ناملس ترضح راندبا رارف ندارواو یدلوا
 ۳۱ تن اف نیا .تموکع هدفرش سذق فولوا ناللد
 . رابدنالب وط

 ۱ یسرب هد ر ندماظع ناریمغس نالوا ثوعمم هدرلنامز وب

 ادوه . ردراشملبا تحبصن و ظعو هنقلخ اون هکردمالسلاهلع

 ۱ را اسا .یدرا ر وقح هحراخ ند صا كه الا ا هد.قاخ

 س هدلاح یراکدلیا تحیصن هرانوب راربمفیب یک مالسلاامہلع

 هاسم هدهبادو یلود هیرونآ .یدروسمهنلآ یوا كفلات
 روا ضرقنم ه رو[ طةف یدلوا راهراجم ییخ ر بولوا

 ..یدهلانف اهد یلاح كنادوم ندنعدقبج یرلتلود ںیا ر ایم

 6 رپس كردبا طض یل رش سد ولا سر لباب

 باب قرهلوا ربا یهسمک قوج ر ندلبنارمسا یو ید ر دق
۰ 

۱۸ 

 . یدلسد زا لباب ههعفو وو یداروتک

 درب تیام بولاق رسا هنس شم هدلباب لشارسا ی

 فرش سدق لیئارسا ین كردیا طبض لیاب ورک یھاشدا
 هلی دا ریمعت اصقا دحسم هلسهطساو مالسلا هلع مزع و یدود

 نالوا باقو یدنالشاب هنداسع هرزوا هوسوم تعلرش كر

 . یدلزاب ندر زا فد رش تاروت

 قرهلوا عات هتلود نارا هو مت ندنوب لشارسا ی



  Eطب ۷

 تاپ كردبا حق ینیرش سدقو شا تموکح هنس قرق
 اک  یبدلوا نرم هاد رک و تشیع نزار
 مالسلاهلع یموم ترضخ هب ندشیدلوا هیع رش ماكنا هدرو

 بافق ابا یکجا كش رف /تاروت نالوا
 ہںارلس ترضح یلغوا نک هنر كمالسلاهیلع دواد ترشح
  هدشرش سدق كردبا عح تطاس هللا توبن هدمالدلاهبلع ق

 یدرردبا هدنروص ر "ییشز تباق ی اھقا رحم رو
 . یدنوط یابند یرهش كتتنطلس كناماس ترضحو

 قلود لشارسا ی :هدننافو كمالبلاهلع نایاب ترضح 9

 قرلوا زك یرهش «,یاس» طیسنوا یءدلامش بونلو ه یی
 -4ل وا 7 3 یزک و یدلبا لکشت یل ود لا ۳

 ۱ لا اهم .یفروک را ۱ ۹۹ شاو ناو

 هفملناط هل هرات ا تولز زول هلتسهدایز داقتعا هدننل ود

 . ىدنالشاب
 ظعو هلسئارسا موق نالیرا ندلوپ یرغوط هرصهرا

 ترضح . یدلک راربمغس قوج رب هرزوا كا تحیصاو

 -رایدلبا تحیصت قوچ هلبنارسا ین مالسلاامهیلع عسیلا و سایلآ
 هداقتعا . رابدمشاش ندنراکدلس راقسافو یدلوا یرثات هدهس

 تموکح هداوننن قرلازا ینوق هدكنتلود لبئارسا هلکلک فعش

 ۳ . ىلسوس : یلتفز



 7 زن ټاپ ۹ 2٢

 ندنرانامرهق نمشد بورت سوک تعاجش لوس مالسلاهیلع
 ۱۳۲ ۶ هدواد ترضعت كقلخ ندنکیدلبآ فالئا یحرلام
 ۳ ید ینمرا تيم رات رضا هلاراعم راق هيس وو

 ادوم زر اه یلغوا تر هدکدتسا تافو تولاط

 ۴۳۲ هرک وطو یدلبا تعس همالسلاهیلع دواد تصح یطنس
 مال ملا هيلع دواد ترضح ندنکیدشلر هلا ادوهم هدرلط س

 : یدلوا یرادمکح كلسارسا ی نوت

 ۱۳تا 00 ماتم مت ارا یراهرکودم الرش
 ؟ردندالوا كرکمالسلا4.اف یوم ترفح ؟یدقو ندهن دا مدنسووآ

 ارتا ین .؟ یدلوا لزا یجو هدهر هسک ,؟ یدوس هدهرت

 ترضح ؟یدلوا لزا هدهرا فیرث تاروت ؟یدقبح لصن ندرصم

 یار ؟رلیدبای هن لئارسا ی نکیا هدانیس روط مالسلاهیلع یوم
 ؟یدلبا حف یبمرت مالسلاهیلع مشو ترضح ؟رلیدشالوط ردق هن هدهب
 2 ؟ یدلوا هن تولاط ؟ ردیک کاح دلوص ؟ رده یرود رلکاح
 ؟ یدلوا رادمکح لصن مالسلاهیلع دواد

e 

 لصن ید دد

 همالسل هلع یسع ترضح ندمالسل |هبلع دواد ترضح قدر 

 وديا عج ینطلس هللا "توبن مالسلاهیلع ووار ترضح
 هم كاری «تلاسر : توس ۲ 1



 قره وا عياض یمهحس لصا كه رش تاروت طقف . ردشلاق

 . ردشمش د یر قوح یر ۰

 ندنوتلا قرهبعئاط همالسلاهبلع نوراه یمسق رب تالار

 ی راکح هيم هدا هرامو یدبا راشعاط بوبا یمسر اذوب 3
 تم SIN رک لخت ی رک هنلیا ناعنک كرهیلب 3 0

 كمالسل اهبلع یسوم ترضحو رابدشالوط هد سارح «هبت

 هدنسهرادا كمالسااهیلع عمر ترضح هک وص ندنتافو

 هرلهل.ق راس هلیموف قلا و بوقبح دون یارح قردلوا

 . رایدشل رب هدنتکلع *؟نطبلف بودا هلق

 یریا طبس یه ۰ یدما لکشت تلود ا

 نوب تاد ر هکدتبا باحا ۳ زکلا . یدرروطوا یر

 نوا امج هک یدرولند مک ام هرانو یدردا تموکح هراطبس هراطس

 هسنب یلارسا ی هدننامز مالسلاهیلع لیئومشا ترضح
 ندنرلکدتسا یناتا رادمکح رب یلاها بوردتقص یعوق هقلامع

 ی موم ییرب هدنما یولاط (م۰ ع) لیومشا ترش

 تیاجن یرود م غم هلهجو وبو یدلبا نیت رادمکح ها رسا
 یداوب
 .رلنکاح : ماکح . یزد یا ی نیطساف 3

۹ 



 السلا هبلع یوم ترضح هلغمالوا یدالوا كنهبسآ

 ت هل دوس E ىسەدلاو وللا ها رم كلوعرد

 رب هنا اضق هزکوص ندکدوس . یدلدا هب رت هداروا و ىدا ۾

 هدنامنک ضرا . یدابا رارف ندرصم ندنکیدلیا فلتییلرصم

 بیم ترضح ندطول دالوا هداروا بودک هنسهدلب « نیدم »

 تدوع هرصم ا هنس نوا و . یدلوآ داماد همالسلا هبلع

 یرت ضح لان قح هتسیدنک هدنغاط «انتسروط و نکردیا

 ی ندرصم و یدلرو كلربمغس قرهلوا زا یحو ندنفرط
 . یدنلوا سا یصوصخ قمراقج لارا .

 تازحعم قوچ رب هدرصم مالسلا هلع ك ترضح

 لیئارسا ی هلیسهدعاسم كنوعرف تیاهن هرکوص ندکدرتسوک

 ییدربو نوعرف . یدا شاک هنمرانک یزکد « شیوس » بولا
 ا د رسا نا ین هرکتع یرهلوا ناش ند دفا

nکد کم لی  ERE U 
 ۱ ۰۰ ردشملغوب و ما لیست باما طوع فو سا

 بوقیج هباننسروط رارکت مالسلا هيلع یوم ترضح
 یدقار همالسلا هيلع وراه یردارب یتسهراداكلسا رسا ی

 هرزوا قلوا یماسا ك٥ل رش یوسومو یهلا یو هدهءفدو و

 . یدلوا لزا فرش تاروت

 ردق همالسلا هلع ییع ترضح یماکحا كرش تاروت

 . زساضق « هلتمالس : الاس



 لصف یی را
 ردق همالساا هيلع دواد ترضح ندالسلا هياع یوم ترضح

1 

 وشراق هموق وب كرانوعرف هغ دلاغوچ هدرصم لئارسای
 الا هلع سو ترا یدک د قو هد راه

 ی و نک اف اذا ولرد كنب هنر افلا زاتعا یونس
 یسلناللوق یک رسا هدرلشنا لتقشم و کشم لا السا 8
 ۱ : یا نشلوا بال

 لصا بولتروق ندنسهیلب تماقا و هدرصم لشارسا ی

 موقو .یدرارویمهلوا رداق کوب هدهسرارتسیا كعود هتنراتکلم
 قرهلواندنلسا یعوا رم كمالسلا هیلع بوق ترضح یر یه

 . یدقوب داکار مرا واز نیترات

 كرلقجوچ كکرا قجهغوط ندلیئارسایب یماظ رانوعرف
 دالوا هدانا وب ید راهم رز هک هنسهحرد كمما صا یناتف

 ند ہیر یگ نالوا ندندالوا نطی یجنجوا كن وال ند وش

 كناسوم ترضح . ردشلک هابند مالساا هیلع یموم ترضح
 تل وک ر كرر لش هتک دغر تتلو

 یسهجوز كنوعرف ًافداصت و یدنآ هنبرهت لیل بویوق هقدنص
 یعالسل ا هلع یس وم ترضح ندنجابولآ هکمر رک قدنص و ا

 . یدراقیج



 مس س ا ت صا اا ا ا تل مس سخت سس سس ی سس طب ا

 انالقاص یمولوط راراسا هدرصم هلا یرمدت كمالساا هلع

 ۳ رص ىدا رارلک هرصم هرزوا قلا نوناص ندهرخذ

 هدلآ هربحذ هرصم ی رالغوا ید مالسلا هلع توقع ترضح "

 "یو را کا

 قو قرهیناط یرراشادرق مالسلا هيلع فسوب ترضح
 كرهدربت؟ هرصم یبراشادرق و ییردب و یدسا وفعو تافتلا
 یوم ترضح و یدلاق هدرصم لیئارسا ی ًارابتعا ندتقو وا

 :هدایز كم هدنسهرآ رایلرصم موق و ردق,هتنامز مالسلا هيلع

 .یدلیا "رنک

 ی رلموف دوع و داع ؟ یدلوا هن یرذ كمالسلا هباع حو ترضح

 هرلموق یکناه مالسلا امهبلع لاص و دوه ترضح ؟رلیداغوا هیازج هن

 - هیلع میهاربا ترضح و یدبا رارپاط هی قلخ لباب ؟ رلیدلوا ثوعبم
  یدلواثومیم هرلمیک مالسلاهیلع طول ترضح ؟ رلیدلبا هلماعمهن همالسلا

  ترضح ؟یدتیا ناکسا هدهرن مالسلا هیلع لیعاعسا ترضح ؟یدلوا هنو

 ترضح . ردهدهرن یرذ كصيع ؟ ردیلغوا كمک مالسلا هياع قعسا

  هب هنتیرذ كمالسلا هيلع بوقمم ترضح ؟ یدلوا ه همالسااهلع بودا
 ٠ لئارسایب ؟ردلصن یسهصق كمالسلا هیلع فسوب ترضح ؟ رولپ ریو مسا
 ؟ یدشارب لصا هدرصم



۱۱ 

 مدیمشا رب بولوا؛لثان هنس هاب كلوب هسا مالا هع بو
 .یداریو یمان لئارسا ی هتتیرذ كوا ںی ارز

 «یدلواریمغس مالل |هبلع برا ترضح ندندالوا صع ۱

 بانج نوعا درع یتفادصو ناعا شا زاد لام قوج رو
 رلهراب و رلقل هتسخ قوح ر هدهنسدنک و ید آ ینلام قح ۱

 یدملا روصف هدتعاط و تداع هغ هدلاح ییادلوا طاتسم "

 .یدنلوا * هداعا هن یلامو تح هرکوص و

 بولوا یدالوا کیا نوا كمالتلا هلع بوق ترضس, . 8

 . یدروس هدایز ی یماينب هلا ہود راک كا دلرلب وب ۱ ۳

 یفسوپ هنیراپابو رابدتآ هبوبق رب ینسوی ترضح یرالغوا كویپ |
 .رابدرتسوک یتکلموک یناق بولبوسنالا لرد ید هر 8

 كنقلخ نارك رب ندک هرصمهسیا مالسلا هلع فو ترضح ۱ ۱

 قرهلوا هلوک تورو كنوءرف و یدارونک هرصم بوک هللآ 1

 ۰ یدلئاص 1

 ترضح ینابؤر رب قشیراق ییدروک كتنوعرف رصم
 ی e هدرصم بودا * ربعت مالسلا هیلع فسو 8

 یریمت و یدلبوس یغجهلوا طحف هنس یدب هدهرکوص و |
 ءرصم بوروک * تافتلا قوچ ندنوعرف ندندقیچ یرضوط ق
 . یدلوا ربزو 1
 .تلالد هیانعم کناه كنار رب : ریبمت س . كلرو یرک : هداا |

 . ماركا « هلماعم لزوک : تافتلا س . كملیوس یتکیدلیا |



E ۱ ۰ضر#  

 یدلوا ربمغیمالسلا هبلع يارا ترضحن اس ا
 هسرلر دنا هشتا ىمالسلا هبلع مهاربا ترضح یقلخ لباب

 ۱۱ رلئدبا ناعا ناشذ ریمغس و و رابدمهفاب هلش انع كهللا

 ۱ ۵ یدهلرب هدنرافرظ ماش بودا تری رنارب

 ر رطح یلغوا كن ردارب كمالسلا هلع مهاربا ترضح

 9 ندا باکترا ES قوح كب هدمالسلا هلع رول

 ندنکیدلبا دانع هدقلانف هدموق وب هده سا یداردنوک هنموق

 ۱ . یدلوا كاله یسهل هل. سا شاط نداوه

 ینج وچ كن مرام یسهجوز كمالسلاهلع مهار ترضح
 د ماللسل | هاع لعام ترضح ند رها یه راح بولوا

 هلع وا ترضح هدندهراس هلا هینایر اف هرثص و یدک

 هک ماللسلا هلع لععایسا ترضح یدابا *دلوت مالسلا

 كردبا * طالتخا هلیس هل مش رم یهداروا و كردک هنراف رط

 رب ی همظعم مک هللا EE یدلک هدوحو یوق نیست

 ۲ . یدلیا اشنا ندکی او

 ترضح یلغوا هرک وص ندمالسلا هیلع مهار ترضح

 برق ر سمیع رب بولوا ریمغم مالسلا هلع قحا

 اما اهلع لیعاهسا ترضح صع .یدلوایلغوا یک اهدن رامسا

 ترضح . یدلاغوچ هدنرلفرط ماش یرذ قرهلآ یزق

 و رر ا ف اللا فا اف : تایم
 . قفلو هدتبسانم « قعشیراق : طالتخا

۱ 



 4 ۱ 1 لخ دم

O 
 . Eلصف

 ردق همالسلا هيلع یوم ترضح ندحو نافوط

 رریمغس ندنف رط قح بانح ندنرافدالشاب هفعاط هرات قر

 یغوج هلرانابعا ناما و یدنلوا توعد هناعا رلکرشم هللاسرآ
 1 زایدارغوا ه ههلا تاز ا

 یتکلم «فاقحادونایءهروت هدننکلع « تومرضح » هد نع ق

 ی راتحبصت كمالسلا ةيلغ رره ترضح یعوق راع ندا و

 هزاححوو رابدلوا كاله هللا راک زور ر یلتدش ندن رلکد ماکید

 اش اطو ندا رو مدح ماتم ساب با
 همالسلاهیلع لاص ترضح هدیموق روم نایاب راوا مکح قراب وا

 .رابدلواوحم هللا "هحصر له ندن رکدمرک هنلون قح هلتعاطا

 هنس رلف رط هم رکم کم راتدىا نامعا همالسلا هلع اص ترضح ۱

 . ریدلوا لوغشم هللا تداع هداروا بولک

 هلحد و تارف رار یرلقدلوا یلکلهیلغ كا كحون دالوا |

 كب یرهش « لبا » یهدنرزوا تارف بولوا یراوح یره
 مومع و یناخ ربشو طقف . یدشما قر قوچ و شا

 ندنراقدتقلاق هفعاط هموجت رلیاریک ناروطوا هدرلاروآ
 . سس كکوت ءادص : هعص 1



En ۰ 
  ۷و

 یخرات ماللسا فن : 1 ۸

 .رایدلکناعا یشک چاقرب اهد و یرالغوا مان تفایو ماو مام

 ماب كمالسلاهیلع حون ترضح یتح و یعوحر كقلخ هدهس

 هلا نافوط راناسنا هنرزوا كلوب . راد هناعا یلغوا مان
 ۱ رایو دی

  *نمّوم بوبا یار مالسلاهبلعحون ترضح هلبا یہآا صا

 1 هرکوص و یدلا تفج ررب ندناناوح سنح یه و یرانلوا

  كرشم رده و یدلوا "نافوط بوورو وص هفرط سه

 . ترضح هرکوص ندکدلکچ رلوص . یدلغوب یه هسراو
 ۱ e هس ەس كنغاط یر وم یععم هاب | مال سل الع ۳ ۰

: 

۱ 

 3 بص ماس ء كن رل سفح محو بوروا و مور و كر ثفاب

 ۱ یساباب كنقلخ رار کا كناق رفآ هد ماح ۰ كلسا رسا 7 و

 ۰ رول وا دع

 ۰ ؟یدلوا دورطم ندهن سیلبا یدتارای لصن یمدآ و یلاع قح بانج
 درط نوع ندتنج مالسلاامملع اوحو مدآ ترضح ؟رونید هن هسیلبا

 ندن نافوط ؟یداکر بمغس یناه هرکوص ؟رایدشلون هدءهرنو رایدنلوا
 ۰ ردرلیک حون دالوا ؟ یدیا هن مالسلاهیلع حو ترضح ؟ یدلوا

 ؟ رددعشتب رلموق یناه ندنرلترذ و

 .یسابوص :نافوط —. نانلو هدد قح «ندنا ناعا : نمؤم

 . نایلوا هدنند قح « نابینا نامعا هنکلرب كهللا : كرعم



 ۷ لحدم

 هغلاق اعاد یاسنا و نمشد همدا ی امدمیو یدلناط هلسان

 قرهلوا شاو و شا همالسلاهللع مدآ ترضح قح بانح

 . یدیوق هالعا تنح یتسکیا و یدنآ راب ف ! رم ترضح "

 e ا صا قره وا هنسا وغا كناطش ران و طقف "

 "ىلا بضع ندن راکد ند سە وہم كح اغآ 3 نا وا مه

 در تفو قوح و رابدلل وا درط هاد ندتنح بودارغوا 1

 راح هلا هار هدعاسم تباہ ندن راقدالغآ "هلمادد بوشود !

 . راسنا گر لک هب امد مدآ ی ندنراترذو رابدشل و هدن راتهح 1

 . یدلاغوج "
 2 لعوا هرکوص ندننافو تامالسلاهنلع هوا تب شق 3

 یللا ندنف رط قح بانج هنسودنک قرلوا ریمغس مالسلاهیلع

 هدهرکوص ندمالسلاهلع تدش ترضحو یدلوا لزات * فح

 فح زوتوا هداکءاو یدلوا ریمغس مالسلاهیلع یسررا ترضح

 . یدلوا لزا

 رارهش بودا لیکشت راتمج و یدلاغوچ هکدتک راناسنا
 هقدنرا راثاسنا طقف .یدلک هناده راتعنص ماطر و یدلروف "

 .یدنالشاب کلا ناصع هنما كهللا یدنرآ هدقلاق هداند
 . یدلوا تداع قملیاط هرلت

 .ترضح نوجا توعد هلو قح یرلناسنا هللا بانج

 كمالسلاهیلع حول ترضح . یدتا ربمفیب یالسلاهیلع عرب
 . نرلهفیتم : فح -- . قاناهشب : تمادن

r 

۱ ۱ ۳ 8 ۸ 
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 مالسلا مهیلع ایینا رات

 لصن یکم ۰

 ردق همالسلا هبلع حون ترفح ندمالسلا هيلع مدآ تقلخ

 .اسنا هاب كردبا راو ندقوب یلاع ل هللا

 ین یالسلا هل مرآ ترضح نالوا یاب ارات
 ندنف دن واقلخ هرز واقلوا ىسلفرش كلا "كناقولح ناسناو یدن

 . رایدلبا هدحس همدا ترضح رلکلم هلاب هل ما كهللا

 ۱ | هدجس ندرک و ندندسح بویملکید ییبلا صا و کنار

 ا مهر مداطش كرهلبدیا درط ینبم هننايصع ون یسیبا نایمتسیا
 .ar = شلدارب * قولخم ۰ یمچ كن ول : تاقولخم

 . نانلشاط « نالب دیا





 ترضح هیلاع مم نالوا فورصم هتفرعء و

 هد هل اهلیسو و هل وا یل دع لیلج لیلدرب كسا

 | اقا و رع «یداع یاعد نالوا ضرف هزصرزوا

 ۱ او رلبارارکت و داب یبیهانتفالخ ترضح

 لوبق سی ردتلالجال هدهدشر بتاکم یزمهنا 3

RE۳۰ ۱۱  

 یقح مهار یمنع د



 مچ همدقم ٥$

 رثازمکیدلبا بیبر هلیمان یختراتمالسا رصتخ
 قدهلوا تیغر رهظم هدنقوف كل هنازجاع لوما

 فراعم سیردتلالجال هدام هبدشر ب4

 لنات هن ر دق و بیست كن هلبلج تداظذ هم ۱

 هما هدهل رارق هد رکسع فراعم سلح و یفیدلوا

 یک ینبدلرو لوق ههبرکسع هبدشر تاکم

 . ردشماف قادصا یخد ندیهاننا وتف لبلح ب ناز

 هرزوا كلك ی فاومهدابزاهد هاو بتاکم ۱

 تفالخ با لخ دم كربلا قیرفن همسق حوا باتک
 تفالخ .همسق یج ر رللصف نالوا ردق هب هیسابع

 نالوا ردق هنروهظ كن هینامع تلود ندهیسابع

 ها مق هد یامع حدا و وه یینکیا ثم

 . یدنلوا لاخ دا
۱ 
۱ 





+1۹ ۱ ۷ 

 را

 ةيكلم بتکم و هیدشر نیلعلاراد یوم مرات هناهاش قوقح بتکع

 یلعمیو مرات یسدادعا و هناهات یلعم هیسایس قوقح و |

Muhtasar] (slam rh 

 و وی

 یبط یعنشب

 ردشع وا حط هلاصح ر كس هلملح تراظن قراعم

 یججحتم جم

 لوساتسا

 هدنسهداج یلاع بای ود ينهمیلم (:تبءرق)
/ 
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 ( مالسا خراب ) ۲۳۹

 ۱۳۰ ۰ نا O ib : تاحردتم

 ۰ هوب لآ ۰ ناماس لآ ۰ ثيل ی ۰ رهاط یب ۰ یلود
 * نایاتخ هرق « رلکی انا ۰ هدحالم كولم ۰ نکتشون لآ

 ۱۳ لار ناار ترک ۰ رفظف لا ۰ ترک ك

 * هوبا تاود ۰ رلدنوق قآ ۰ رللنوق هرق ۰ نارادرس
 تلود ۰ هسکارح تلود « هسکارح نامالغ « كارتا نامالع

 مور ۰ یرلیووچس نامرک ۰ یراق وچس نارا : قوس
 ۰ یس هزکنح تلود نارا ۰ هزکتح تلود ۰ یرلقویس

 : یرله رام بیلص لها :سماخ باب ۲
 1 | یحرب . یروهظ تروص كبلص لها : تاحردنم

 ۱۳۳ رد .تاصلها حوا .تلص لها كيا .یزفس بلص

 برخ .دیموج خان .یرابرام بیلص لها كوص .بیلص لها
 ۱ .یراسلص لها

 ؛ههالعا تبئدم :هغاخ ۸

 داب . یتمدخ همیانصو نونف و مواء كرنا سم : تاحردنم

 ع برع ۰ نونف . ترا . عیانص ۰ تعارز . هرادا

 ا ل تا او دن رتتیانع قره تیک

 ب (طحم-



 ابا خراب لوا باب

 . مالسلا هيلع مدآ ترضح ٠ ماع تقاخ : تاحردم

 ِ تیرذ ۰ جورخ ندتنح كناوحو مدآ ۰ اوح تربهح

 ثفای .ماس «ماح یرالغوا كحو . . حول < ۰ سردآ ۰ تی

 «فس وب :بوبا “وقع قحا .لعامسا 2 مهاربا . عوننافوط

 ۳ .یح «ایرکز .ناملسو دواد .لوعشا و عشوب «نوراه وو
 . مالسلا يلع یسع

 ؛مالاس | روم ا باب 3

 كن هدوحوم لود لوا ندمالسا رومظ : تاحردنم 1

 لودر اس الاعاخ . یعدق یافارغفح ثكیرعلا ةربزح . یلاوحا

 شعب كن رلترضح نیدنفا احلا لک هلع ینطصلادحم یت

 9 5 و مو + تروص ندعراش لد كمالسا نیم نیح

e 3 

 ءافلخ مرا : كلا باب ۲
 اف تلود ۰ ندشار یافلخ : 0

 ییا ندنرعه .یرود نومامو یرصع دشر نوراه هاو

 .یسهوعا تلود سلدا . یمظع كع كالام .رکمرصعا

 ؛دوام تئاوط : عبار باب ۱۹۰



 لس هراددزک الفو هدیدماطیدماههلا تافاکم و هب دم رس

 ا مدنقح هندمتمربغ ماوق|كتممالسا هتشبا .رولوا تحارتساو نما

 ۴۳ ردرااو یسضم ندنسهنسح تارفات نالوا روهظ شابهعشعش

 هدا زا یاقرت نالوا راکفا سر هلو كتمالسا اذه عم

 ایوروا ۰ هکهدنیح وا ؛ ردهدقلوا جاهبا :رصاب دوهشم هدنج

 ۴ یالراب لا دالان د هدلاغ یرلکدنازحع فارغا یراتد یان
 هدمت فا نوم ناب دیه مای .ردهدقل وا لئات هنا رفظم

  ثكمالسا لها كيب زوب هلیب یرهش « نکپ » زکلاب .رددوجوم
 . ردراو یییرش عماح , شش . ردهاکرار

 : هکروسد « قهلساو » ریهش

 3 ۲, و ییدلوا یموزح هد كنسهیمالسا "یلاها نج »
 مق هم یهذم « یوم - ایقاق » شاوب ن او ۰ تمالسا

 بم سا
 ۱ وش هققح ق ؛ ردتیمها زی اح هداز كب هّتسم ون ول . ردقح هل وا

  نیح نالوایونحم ینا 7d افاال كرش ع ونو ریلک هلوصح هعقو

 . تایسانمنوتب كقتع اع هسردیا ادتها همالسا نيد ا ی هل

 ۱۳ ۱ رم رب ات ی
 « . ربا هلغ هبهرتاس نادا قرهلوا رمشتنم ردق هریک

 تا



 ۲:۳ ( همالسا تسدم )

 "یلاها.ینواعم كنءرادا تيه نالوا مضتم هنیراتربغو یعس 7
 . ردشمامهلوا قفوم کمر دتا بهذم لیدبت هدنه

 هدهسالوهحم یدوحوم رادقم كمالسا لها هداقیرفا

 ءرلهسيا شمهل رايا ردقهورغود ه یر جای رافشاک هربخا, هنمزا ۰ ۰

 .ددرلشمروک ین وا نو وکسمهلا یریاشعمالسا نوتب,كرلاروا
 یرلفدلو دعتسم «ینماوقا اش رفآ . ادهانموق تسمالسا

 نسح هدر سه بولوا ا تسادم E E TR هدهحرد

 . زدهدکملنا ساسحا ی ا

 : هکروسزاب « لاوود . ژ» ویسوم ۰ فوم
 ندنمز یور هلطامانصا ول رش عاونا هدنسهاس تیمالسا»

 تاداعیللم كع یاد و كم ذ نابرق ندناسناو هدقلوا وح "

 نبعل ناوسن قوقح , ی ۲ ییدلوا هدکلدبا هلازا | همومدم

 تمام اور و مظنت و ددح تاحوز ددعت و شعلوا

 هدقعلوا دع ندهلاغ یاضعا .یسا رب بولوا یلدا مکح و

 9 رسو هس و هفت قرطنوحا ی رخ ناسا

 ییهبماللسا هرم ومع تاداع قازاوننامهم « ةاک ز « ةالص

 e هدنمّوم تولد تج صو تلادعنح « رد اهر و

 كف اظو یراقدلوا فلکم كنناتسد رز « مالسا یارک

 هسرزواهمظتنمدعاوق تیمالسا.رلریاس یه دلوا لماشهدهنبرایدنک | و

 هدهدتیمالسا یک ینیدلوا هدرارپ رکید « ردش!دیا سیسأتو عضو

 «هبهلا تلادع هسیارولوا كح هلک هعوق و تالامعتسا ءوس 1 ةاطرب



 كلنح هلادنهو

 E O لوخد ناشفا ر یاد
۶ 3 

 72 6 راشنا تع رسول نالوا لوقع رګ هداسد كع رد نارو

 3 نام ر e ر سه 5 رد سو هص صح ر رحم ةد

 ۲ هتسراو ییدتسا ررقت كمالسا ند هداروا « ردشلوا هاکروع

 ردهابشا

 ۱3 یر عن كتهسورو كن یطسو یاش رف | «تنح

 ۱ هذه لالا هدرلذکاع یراقدالوا لصاو هلناحوتف الصا كرابرع

 . یلیدا دادعت هند تما راول

 13 هاب راک رنسح یدنک ی رلادتها وب نالواهماللساند كما وفا

 3 ندا اه | ینسهفطو یرشت ثسهالاسا تر هد ريح را تولوا

 تنواعمهنرلرحا برع ناالوا ییاسشا هتشرب هقش ندن راحت و

 هدتفو ر چه ييدلدا سح تروحج کم رد وک .رلودرا نوجا:

 - ندلکد ندرس يدا

 a ae دات یاشخش ر «مالساند

 E نکساسا a و ردوا واف ا ناك

 ۳ ملا هدیاتسدنه م ردشماع وط رو هطاطخا الصإ هدا

 كنراسد رشان هراس نادا ۰ رددوجوم مالسا لها نوله

 -مالسا رو « ردارحالایعص هدنرامس# لا مهم ت

Eما راث هعْشا هد هب لونج یاش رفآ ا  

 كن رهطا هواح و ارتاموص هللا اب زلام هقشب ندو . ردشلوا

 : هددح E مالا . ردنندم هلمالسا ند یسلاها ۷

 ۷ 1 5 OTT ا ک ۳



 ۲ ٤ همالاسا تسدم (

 .رلیدلبا له هابوروا یرلت واو رلیدتسا راخداو عح ی رلهیملع

 ظافلا هح نالوا دوحوم مولا هدنسهرضاح هنسلا اوروآ

 لاح كد غ . رددهاش هناداقا و هبف تاحالطصا و هس رع

 .ردرلشعا لاخدا هس دم قیرط رب رع یماوقا نالوا هدتشحو

 دو تداوخ تب ا تا 0۱

 هنتم دعاوق «هدلاح ییدسا رس هلبا ناشن راع یسش سه

 ریذسااخ همالسا تاسسؤم نالوا دنتسم هنرزوا هم وق لوصاو
 .ردشماملوا

 2 ك هبمالاسا تس دم یرلکدتا ls عضو اب

 یلهعشعش لا كنموق برع یراشتنا یهدزعامز كناسل یرکذلبا

 . ردهدایز ندن a رلفر زود

 مو داهل تماوفا ها ردق میهن ساق تی ا

 تئاطب بک. ثقوو چیه یسفر كتمالسا بولوا یسبم

 . ردشمهعا

 یددع كمالسا لها دوج وه هدناهح نوفارغح هوا

 كتمالسا ۰ رادقم و هدهسا راما نم نول نوا رو
 ییدندا هلس لخت زونه كت دوج و هدطسو یا و هدنح
 . ردنود ندققشح رادقم « هلتهح ینیدنلوا باسح هدرانامز

 انمو ىف .ردراو مالسا لها زواحتم ندنویلیم زوجوا موللا
 « هدرصم قرهلوا هدنجراخ اتسع .ناشلا مظع نآرق اده

 كنا رفآ لا هضورو هدرفص یایسا ی كلام :هدهب روس



 (مالسا خم رات) ۷5۰

 ۶۳ و دمدرک ص قفا یترلات شوو نوا هنرزوا

 اس رلتراهم دلرلب رع یتعنص قموقوط یلاخو شاه .یتعنص یلاحعا
 ا ع اڑ ہد رج یواظنا تساتت یهدرلنوت ردناهرب -

 ۳ام .راداغ وط یلانم نالساللوق نوجا. یسزت كارلانس تدا

EEلوصا مولا + ىرليروفغف سلدا شملبات  u 

 هریلسهلدما دارا قرهلوا لاثم رلهحبلاق ییدتسبا كعا تباقر

 o قم
 اروا .ردرلشما ندم هلسس یرلطالت-ا هلا هقرش ماوقا
 ی رلضم .ردقوح كا راش یرلکدتا سابتقا ندرلب ع كرل

 : رروسدا دارا ن هج ور

 یسیرد ۲ سست هات نیر اهم الا

 زا .یردماف E شرگد نما و

 «لج هلر E e ءرلرولب «رلهفطق «رادنلود

 ر e راب ورش

 ۴ الثم و E كنوق یدام نده داوم اا

 یخد هده هافرا نلیدا ساستفا ندرلوده و نوک تیام

 . ردشفلآ ندراد یک

 دقت هلهحو یدلدبا ناس هد تعارز هقش ندنو

 3 ۱ .ردشلبتک تانابن قوج رب هبرظ
 ۴۰ نب یتحو دنه .نارا « ناتسنابو رلب رع 3

 ss ELLER کسا لا كقرش



 ۳:۹ ( بلص لها )

 د تر یا طالتخا یعاص كاسم ییا و نیزسک <
 هلهجوو رلب رع .یدارب و یعان «ییانصبرع» هکیدقج هنادیم
 بایرا ندرامج هلارلءاسنازب نوا نییزتو اشنا ی رلاس لو
 هدنرخاوا یر نرق ینکیا مکهتن .یدراردبا باج میان

 یرلعماح فیرش ماش .فیرش سدق .هرونمهتدم دلو هقیلخ

 ك ههروس.یداشملیا اج رارامعمندن امور نوا و

 ندکی و شلدا لیوح نداسبلک یسهفرش عماوج قوج
 جا ندسنارب یراهوغو یرارامحم ةنکدتا ررف یا
 تا اعتا لا یا اشنا یاو هدنرابآ ترع هالروض و .یدیا
 ê تدمر طقف .رونلو یرلههساسا دعاوق ك:ەيناسا

 هګاهدهنرزوا هساسا دعاوق وشا یرلقدلآ ندرلنوا دره

 نف تع ندا N هلهجوو .رابدلیا هوالع هدددج دعاوق

 م کس یا زر كوما نامزا اعقاو ىراس

 قحر دتناط یک هیت هدیامز ره هدفرطه طقف :یدر

 ندنف رط رلبلت اععهدعب و رابق وحلس , یدعا عیاض نیهدناسا فاص

 هدمورضزا هدهبرصق «هدهب وق اراشا ندن رحه نرق ى

 ددر کرد ت - تروک نا و

 رایناتع اربخا .رولیروک یرامعم زرط رب صوصخ دبدن
 كرەديا دع لالتما نوه یهیفوصاآ هرکصندکد شارپ دو

۴ 

 هد رلد :سع یلصاح . رد REE هسدقت راب ۳ قیوحر ادام

Ê ۱نداعم .قلیموف .ید!وا قرت لئاب هلیسهداز میاصو فرخ  



  ( Eمالسا رات (

 هرللابرزوا .یدنولوا لامعا نیشمو دغاک هدشک اسم «هدهبطرق

 . ردرلبرع “نرو یقوذ نامور و نتهرکوا یتووا ج رطس

 . یدیا رلروسیدا ذذلت هدنرلیداو عساو كا كنهمکح تایبدا
 كملاط «یحاتن ككلز د « ینلزرسناب كنه مش تمظع

 a ناعام است یواش

 راکفا هح نلیدا نظ ییدلیا دلوت هدنمرصع .رلیدزاب رلرا

 ندهاج و هتشیا . روبلاوا فداصت هدنرلباتک ككرات | هکردراو
 یهدنفح ییسوت ءیسحردت لماکت كنهوضع ماسجا قرەلوا

 f . یدروشوا سيرد هدنرهسردم كږاب نع «د د > کلم

 أاهد كرهدا قیطت هد هندعمو هوضع ريع ماسجا یرکف و

 ماسحا یناسالاسا كعاخامک .یدا رلشمروس هلس هب یرلیا

 .یدروشو دتسم هسهفرتم تالکشت كانه دعم

 رامحو رلیاسنازب هللا راب رع س .ییاص برع ٩
 هنعیاصبرع ندنعیاص سنازبب ندنفیدلواقوج تابسانم هد

 | یر اتموکح هاب راهعیرمس تاحوتف «رلبرع .یدیا ییبط بالق
 یشراقهب همارصن تعح و یرلکدتا میسوت ردق هدنه ندایناسا

 تست کل نامز یراکدربتک هنادم هیهالاسا E تعه ر

 تا تک ر هاو قالرا هدنرارهش كولا
 - دتبا سح جایتحا هتساشنا عماح ابو یارسرب راب رع یرلادتبا

 قوح نکل؛یدا رارسا اشنا هدنلاوصا"سنازم او نارا ہد رک



 ۳:۷ ) همالاسا تا دم (

 و لامعتسا ی رتتعاتتس سا را لا تو

 «یت ربکض ماح ندن رارابعم هحیاشاب كنايمک .رلیدنارق یلیحرب

 ea هظ نامک دانه کلا دو

 ر او
 تاب هل | تاک رسا تم : رلبدشالافاب هب هحرد قحهماط ی وناو

 لامعاین رللودح هفاضا تلقن قرهلوا هعفد كلما .رابذنا فولأم

 هسرزوا راشا هتبرعق هلرلمسح نزو هدنحطس كبوص .رایدلیا

 یراهب رظن یردکدلبا لوق كرامات و هدرصنلا تخم .رایدزابرارثا

E e 
 E ساکعنا رل .یدنا راردبا نظ کد ا

 ندنمسن یاوه و رس یدا رروناط هدی راه رظن اض

 و یا بقعل ی یحنم ام ساعت ندا رو

 ا نداو نوا دراو هرز وا ل 2
 E هاتسهطساو اص راک اه را وس

 . یدلدا تاسا

 هل وصح هعانص ا قرەلوا یحاتن كنهنف تیلاعفو

 اقفوت هبهمکحو هبن ةف و هندسه دعاوق E رایدریتک

 رانوناق هنایکح هدنقح یجاو .یلرد-شن تاناویح “ییزو
 هدنراصوصخ یمیمعت كنتعارز هوهق ۰ رکش ۰ جر, ۰ یرمشت

 هنحسن قوماب . كسا .كو . یدلدا هدافتسا ندهش تایقرت

 .یدلبا ممعت هدایزكب رلهعانصلا راد هدنلاما لر لیش ولرد هدناع



 ) مالاسا خراب ( ۳۰1

  هجردینکیایسومنا دم .یداد لقن ههحننالهرخ الابرتاو
 . ,یحنجوا ید مهاربا نا رم ؛یدوق هنادیم یبلح كتتالداعم
 ا یموق رو اع . یدرتسوک یلح كنبراهلداعم هجرد
  ,یتانلتم هللروص ون .رلیدر و ی رضاح لکش هناثلثم كرهدبا قسطت

 ا یسوم رکا کد .رابدبوق هلاح نف رب هجرآ
 ۲ میخارا ها شک یدادغلا .یدّتسا ترا 8 هه ورک

 ۳2 رادلس رخ تموم هداه مع ناب رع .یدلبا رت راز هدنقح

 ۰ .یرتمسا وا الاح هيوام هعنصم رک نالساللوق مولا « رایدا

 1 .هكنهحردر و یتعسو كضرا هلهجو کدو یک هدالاب درد

 . «درش ءرابدلا نییعت یقوسک ليم . رلیدتا هحاسم یلاوط
  ,یدمكنهبسمش هنس ءرشن رللودج حب راد هنناکرح كسمش

  ..رلیدلبا حیحصت یتعجر اح ردت كنب راهطقن یسر لادتعا «نییعآ
 ویدقت لاک ندنفرط سالبال یرثا یهدنمان موج لع كني

  .مدتسه دالىم هنس ۱۰۰۰ سالبال هنس ۰ ردشفلوا دا هاتمرحو

 مهم ندنرلا كسنو نا یسانشنتیه كمکح نالوا هفیلخ هدرصم

 . یواست .ف هک و قوسخ هجا هکردبا لق هجراپ رب

 ۳۲[ تارابتس ناوفا شمش لوح .رامو لی
 ۱ ڭم واس رک بولبدا ارجا یربندننامز روصنم هشرزوا

 . یاتقد سار نوزوا نرو انشور رکفرب هدنقح یتالوحت

 ۲ .لاسعا كته تالا یراسا شاه برع .رویدبا اوتحا
  مدکمایا نایت ینامز هلآ یسهتحن عافترا «یتءاسوص .هدنحالصاو

SS 
5 



to CNN) 

 ] هلبا رارادمکح .اهانالو هدنالابا .یدروسنولو یساتتصو

  ۱یافرع و مع تذل یاقوشت كزلنوب .یدا راروید) تیاقو
 تن هفبلخ . ید اشملبا سل ردق هب هبط رق و هسافندا راحت ودر مص

 اریلكیب زوب کیا نوجا یسیسأت نونفلارادرب ہددادغب یریتو
  ۱لا .یدلبا فقو تالصاح راند كس ش نوا یوسو قرص

 ردقه هجنراو هتیدال وا ك را راکتعاص یداعندن راقح وج كلاحر رڭ وس

 .یدرولوا دنمهصح ند رس ولع تمعن هدهباسوت هلط كس ی

 هللا اخس لاک هرایلعمو رولوا توا هفراصم اغ یر

 | كناملع مه -هسدا لیصاح هدرارهش نوت .یدنا یار و ہرط

 قلوا راځ رادم راکت ر دعو كجا تا اک
 تکلع یتیداشی كلاع رب .یدریلیدا مجو خاستتسا_نوجت#
 " ییدلوا رئاح زکلاب ؛یدزامنارآ بهذمو ند ییدشت دنیاو

 هدایوروا قزهلوا همفد کیا هلرلب رع ید | رانا را تی
 ابا .یداهدنرهخ «نردلاس»"مدالاس تتکم ی رکاب را

 | " ی ی نا عقاو هداینابسا یخد هنادصو

 دعاسم رثا و هدادعت ی رلهنف همظع تاقر كران رع

 .ردلکح  Nنون + یدتا قرب ا لاک هقنع نو

 یدلا دلو هد دج .

  ۱«یعزراولاهلادبعونا» هن رزوا ساسا ییدتس | عضو كتنافود

 رب داقم هدهموم تروص قرهلوا هعفد تاو لغ برعر و

e ن ودت یربج ع ندا طاشسا ی هلوهحم ر داقم ندهم ولع 



 ( مالسا خراب ) 1 ۳:

 ۳ هنا یر نداطا مورد هتک دلدا تاور .یدا راو

 رام لدمج ییدلا جایتحا ضرع هرلتفلک لوس راباتک ینیدل وا

 كوس نوت .یدنا شملبا در یتوعد نالو عوقو ندنفر ط یریما

 هص وصعد راد رب نوجا یروما هجحر و خاسنتسا هدرا اک

 3 اراه رزواراساسانلیرب وهن زاید نکی راملعمنونفلاراد.یدراو

 اکر كس .یدراو یبیوهعقو كنهفیلخ ره . یدراردباببترت

 ۱ قدتهج هلاخ ءوق كرابرع رانامور .راهاکح نالبزاب هدنزرط

 ۶ رگ . رزسنوک ی قارا ردق ۵
 . یظن به اردو آلت ها

  نزسقاوا حب هد دحج ۳ چه رازاو نوت .یدرمللآ هرابتعا

 قرا راد هداقع ES نکل ؛ یدروولوا شن

 تل - یدر ا هنسارجا تراظن نوجا یرشن

 | ناياش هتداحا دنس نوجا راب ٠ بط «قيتسناتسا ءافارغج

 1 زا قلوا یرثا كەللادىعوب| ! دم .ید ا قوج كب رازا

 ڭى هب هسیقت علانص ؛سع . یدا راو « مولع سوماق »

 راک ا بسانم تباغ ندهفلتخم ناولا .هنغاضاس

 .دژرلب تک یریکدلبا مسر و بیهدت هللا بولساو زرط ولرد كس

 . یدا نرو تینا رب 1 هنشماه

  ووتسم هلا رن وتفلاراد ان هشاب ندشاب یتم اک تع

 وا كتموکح نالوا عساوهدیز ندنلروطاریعا امور .یدلوا

 اب میاد وا یید رويل کو یه ا یر دو هدنح



ey):م  

 یقراعم و مولع هلیب راکرت ندبا طبض یتموکح كرەلك ن داسا
 .رایدتا هاه 1

 ولرد یهو ینکج همدا قوس هبقرت كنابرظن زکلاب راب ع ۱
 كىناخ م نف .رلیدالکا ییدلوا دنتسم ههبملع برا ادم

 ر رج هنرزوا هن رصل تالا ثحیم تاعلام ه:زاوم تحبم 1

 تایل یکحیشرت .بیوذت .دییصت «ربطقت .رلیدزاب رارثا قاط "
 مسقنم هاحرد هده لع .رایدتیا دانا راتلآ قوحر نوجا 1

 هدوهظزف :مددزدفن .رابتابالامعا سال رسا ۰ تر
 یلوصا هیدنه ماقرا .رابدتنا اشنا یرللودج تنه هددقرمس "

 یلوصا طاسسا یحاتن نددعاوق كنوطالا .رابدنا لوق |

 زرط طاستسا یدعاوق ندبراح كنوطسرا بوما داما

 .رایدلو یبیقرت هجرد وا کما ببقعت یتسحتسم

 رایدتبا عج راباتکقوجریو نا راهناحاتکمسج رابرح : ٠
 ۱ ی نده تک < تاک یو هود رو هدادش نومألا هقلح

 .یدروینلوت یواح یرثا داحو همزاب كيب زود یسهناخاتکهیها
 تنیهو بط نف زکلاب یددع زویشب كيب یتلا هدننايم رلتو
 ندا تماقا هدءیهاق یسهمانماذن كنهناماتکو .یدا هترروا 3

 هفلخایناسا .یدروینلوب دعاسم هتسلدنا هراعا كراباتک هال |

 وو روعدا اوتحا یاتک دلج كيب زویتلا ی.هنااتک كتر ۱
 ندنو .یدرولا لکشن ولج ترد قرف یس زکلا دلراباتک | م

 یصوصخ نا اتکهدقوج ر ویمومهناخاتکددع شح ہدسل دنا هتتم



 ) ( مالسا خرات ) ۳:۲

 تله نف ۰ یدالراپ هلا قثور رب زا لوق سابق هیضارمولع
 ۱ زهحم هلا دمو تالا . یدرلنکیز هلا هرمخا 2 تا

 . رر وتر >ەرالقعىت ا كتالآ وب TE ااشنارل هاخدصر

 اطا . یدبا راو رلهناغهتسخ نوجایرلهمروک هم رج كناطا

 کمر و رلناحتما ددعتم هدارو لوا ندهمالشاب هتعنص یارحا

 ۱... ناراضحتسالاراد ددعتم ید نوجا رلراحتسا .یداروبح

 ۳2 ابزوا  یدلدا یک هنط تان یی یی هدارون"تولوا
 . یدئلو رلجالع نالوا لوهح ردق

 .داتعا هکلامحنم ردقهنره . رلیدلبا داحما هدیامک رابرع

 ندزوب وب كرو تیما هدایز كب هدهنایجایمک یک یرلکدتا
 ا ا ا م راغمشود درلاطخ ءاوب وب
 رکنا تربح و . رودتشعا تمدخ هنسافرت كهققح نونف

 سا هال اغ نالوا یسنناتسا دار تنم کف تاقرخ
 زوکیا اسرقت هللاهعششو تش وم لک یرلتکمدادش یرلکدت۲

 قمراتروق ندقل رابرا یسلاها بع ۰ یدلبا ماود ردق هنس

 رار هاب یسلدتک هشنا یسعاسم و كل ( نالراش) ن هتسیا

 برع « قود و ندا ممعل هدنقح نونف و مولع . یدلوا وح
 ۲ بنا وا اک ردق ءرلو کص ندقداریآ همسق چ وا یتم

 ۳ ی زکلابزلبوماهدایناسا :رلرمطافهد رصم «رلسا شهدا«
 ید هدناسدا و نونف و مولع گل لکد ندنرظن هطه

Eیطسو تح .یدرلشملا لکم هلالس چ وا بقر  



 ۲۱ ( هیالسا تیدم)

 یتهجقرش كنارفآ یخد قیرطرب یکید .راقح ردق هنادوس

 الاف وص E وق وداغام رلب رع هدارو . یدا ردک هڅو

 لق یر وال ا ندرلیهجت و ته ین سا

 « ناورق . ماش ۰ هیهاق <« دادخ . .یدبا لکه زیا رساو یشید

 هلیمان«رازاب» هدرلرهش لوس نوت یل دقرمس + طرق . هجنط
 . یدرونلو لج تراح ا

 نوجا لع لیصح ہک ک» هدننب رلبرع -.نوف ۔ ۸
 یمالک « رلبا لیهست یلوب تنج اک | قح بانج ردا تحایس

 راردیایرح ی هع رش مولع ص وصلا یلعراناماسم .یدنا لثم برض "
 هب داقتعا مولع مع نالبدبا لیصح ًاحییجرت هدهمالسا كلام .یدیا

 كنابور وایخد لامهناو سوهیرلکدرتسوکهناسدا كراب رع .یدنا

 ن ا دن ی رطدرسو هدهاشا هی
 هجرت هک رع لاحرد ندیموار ناسل نانآ هدیزکرب لا نایربتک

 قرهلوا هدننراظن ت كسط رب ندرلب روطبت .یدادا

 ءرلنونفلاراد .یدنلوا داسشک ( یتکم راناجرت ) رب هددادغب

 . یدلبجا همومع یرلوبق كرلنو . یدادیا سا ناو اا

 yT ارصع هلسربغ كناسور ماط رب تاسسأت و
 عك راملعم ا هوم الا یر نداتور ها

 دف بم كا تره انا یر
 .یدل ر دلاقندنادیم هدهبعطق تروصیراناسا یساو یدتاراشنا

 . یدلدا قیفوت و قسطت ھه هدددج تاحالطصا برع ناسا

۷۲۹ 



 (مالسا مرا 4

 E ا ا نوا لامعتنا

 ك ال ۷ 0
 تراحت هلبا مع هجا ردق هنسهشحو ماوقا ابوروا ندنسلاها ٍ

 ا ناق ا رع یرادب رام ةا - ید لدا
 ۳ ۰ لوس کیا كراب رع . یدزونلوا لش هلا رادود

 ۳ را ناتسدنه هرلب رع هک ی دیا یرهش ةر یر : یداراو

 9 طع ید 1 NSS REE بغ . ,یدرالبق هداشک

 ٩ دن هدنداروا و روک هاروا ین راشید لفو تارا

 هی ردنکسا ی رکید ید الش یوم ی وصلک کش ما
 اوو .یدایقراح رک لدفس رحم هک یا ی ره

 ۱۳۰ دریز بوروا یهددیفسرح رلبرع هد
 7 ءاداددب هرصن . یدرارونلو هده رام تاسانم هللا یلحاوس

 ۱ یدا ینامل كد ه یهاق هد ردکسا

 منع لاش : یدراو یرالو : نابراک هتهج ره نددادمب

 لجاس هانسرح اه «هدنه وه ر صاف رش «هنتهح هه روسو ماش

 نالوا یدروم كنس راج هما كتموكح سنازبب و عقاو

 لا « لات ؛ یرلیرد كو سور هدق رش لاش . هتهج نوز رط

 نیراک ورغودهن رلتهج دنقررمس هلبا رر رحم نالو یسموم
 .یدیا راولون ناب راکرب لوس ییعوده عن نده هاق .یدر ددک

 ودارواو رواوا لصاو هب هجینط كر رهدک هع و لڪ ات سلبارط

 ین : و لب « قبرطر ابو یا ییایدا تراک هلا اماسا



 ۳۳۹ ) هم راسا تا دم (

 دادغ . راف رف یتاسا كا یی ها د و
 < رلوحا یعص و رلماح یلانم هدنرلهش راف یحاح كنەر ِ

 نم ؛یراناغاسیرک ۱ كنءرمس ۰ یرلاق مح هدنرلهش راف حالت

 «یراریمدروهشم كماشهد ه روسآ رخ وم.یدرونا وا لامعا یر
 .یدالشاهفعل وا لامعا یراحباق لیوا كهلطبلط ید هدا 1

 نوت رواهدماش ءرالاخ لومعمندیعاس ہد راغاط سسغص ی :

 «راشام وف فشخ لومعم ندکو وندکسا ۰ نلشاق هما 1

 1 هددادغا .یدجک هباینابساو اا س ندکلاعوب ق 3

 یرابا كم یراهش رافرقاب .یدما رونولوا لامعا رلهلرکش س
 نالو ةدناسا رخ :یدا نا ترهشر كوس قلفافخ «ش 5

 ۱ ؛یدنلشاایران دعمنوشرو#نداروهط مدام 1

 ترو روط 2 سر قار و رم و
 ناباشیندهکیناخیمعیانص + یداوا ریناشیا هلن راهم لاک یراذدو
 هبالراش دشر نوزاد یخ + :یدانا وز کک تريح

 یراتربحرظن كلر یارب لاعا د: و
 قجهالکا یللاعا ےک كتعاس هدننابم لاحرو کک ر

 ر كجهدا تامولعم ناس هدنقح یر |رس ۰ یاوداو ت تالآ
 .یدلر دتا قرت قسومو یرامع»نف ! یدا شمامهللوت هسمگ
 هدلامعا رلتروص لخو مس یک م انصا هسیا یشارتلکیهو ك



 (مالسا عرات) و ۳۳۸

 ۴ كلا هدافتسا هللر وص ه ند و یتمق كى وصەرلب رع یو

  هانناسارلناملسم هابسوت :یدنرکوا یا ندسا ینکج هلک مزال
RET۳2۳ سا تاشا رفع یه  

 هساقسا تاوق بوراقح ندراوق ین وص هدهاس و ؛ رلیدتنا

 هدنراوج سنالاو مولا .یدا راردما ربشت هفا رطا هلیسهطساو

 ۱ برع یدرمز یار( اتروه ) ناریدک | یی هچغاب رب
 3 هب وص هدنصوصخ تعارز كرلب ع .ردنشنلد هش رب كترود

 ۴ ات« هام ناود و رد قدهلوا یبهجیتن تیما یرلکدریو
 لاغتشا هل !هیناقسا روما احم ی هفت و و .یدنل وا

 ح . یدا تراع ندکملیا

 3 ۔راتکلم یانابن عون یھ یراق دلو هدرا هروح راب ع

 تانا ه هدایوروا . یدیا رلردبا عرزو رشن هنتهج یه كس
 تققح هدهسا رلردیا نط لر یرانوا راللاب وروا هکردراو

 هدندارو ,شلریتک هایناساو هایلحس ندنفرط رلبرع هدلاح

 ءیصیق .ریونک ؛نارفغز < رپ هلج زا .ردشلدیا لقا هایوروا

 ۰ نوواف . زا وه شوق . امروخ .یوواف جافا .لاهرو

 3 دف رطراب رع به نمساب «رللک یراصو یلام ۰ موزوا یلوقوق
 قوما ندا هطاحا یاش مآ نوکوب . ردشلدبا لقن هابوروا

 E . ردندلشو ید یشماق رکشو
 عیانصماطرب رلبرع هدناریاوهدهروس --.عیاص . ۷

 رلیدت |حالصاو لقت هبهیمالسا كلام همج؛یرانوب ؛رایدلو هعدق



 3 نوا ر ندنرالا هتشب ندقمالعا یک رلیراق هدنحا 4 ۱

 هه ناب رزک هک لر نقد تب مرا -
 لا تند قالخا یک رل ن ربع هر

 ا شاک هرادتقاعقومتاذ نالوا ی خشم |

 کو کرولوا فسأت نکل . ردشعا ناسک هداعلاقراخ 8

 زوک نم هدنفط تلق رش.. ردعلدب» قداصت زدن کی هر را لا
 ناه و یدلک هنلاح ره نت هدول غ تاریخ نالوا

 و وهم هم ن رک قوح رو رها

 ۰ یدلر 1 3

 لسر ندا ج ورخ هلس وق مان ندزافو راط هنعل راب رع

 هدرلاروا هرکصندقدلساب هار رب لوس لیسو .رزکهناشورخ

 طالتخاتدمر هلیسایاهو ضاها هاو هبناویح ماسجا نالو |

 .تفاطل یسا بودا نفعل قرەلو| ىس هحش كطالتخاوشا .ردیا

 . رلیا عياض ی وارطو 3
 نوجا عار د ات روا یخا را و ۱

 د ودعم ا دعا وق هه را راد تع قحا رللودح 9

 هرلثدیافشک یرلعبموص ندیکی رارّریدتیا رفحراویق . یدیا

 یتمیسقت تروص هدننب راوشموق كيوصو راررو هبدقتافاکم
 دال یک لبا و ٠ رمهه ۰ یدا نا ردیا مو تاماظن نام 3

 رادل وصح تاغ نامز یرلفدنلوا اوراو قس كبەقرتحو هراح

ARÊ ( همالاسا یو اف J 

 1 یانعزو قالخا و : یدروسهلوا تم واقم زوآ با ا 1



 ۱ ی مالسا خراب سا ۳۳۹

  مکحماشتحا ر داف هلو ید هدنرهش هطرق كسلدنا

 1 راهفلخ ید هداروا ۳ ی یدرو رو

 ۳ رلوط هلبا نوتلآ و راردبا "بلج یرابرطم و نارق ندقارطا
 . یدیا رارلبا هداعا هت EE دارهدیا هبطع رله 2

 el e E آرا رحتات ن

 شمنلشبا هلبا تارهوحم . راشاشكسا + ی رلهجیغاب وام

 ۶۱ رو لا ی رفت هفت 3 راکت نوا

 : . یدروت ولو

 نکا ندمتم هحردو :قربم هجردو یتهوکح ب رع هتشلا

 ندرعلا ةر زج : E ۱ رد اه هدایز ندرصع شب ناه

 ی هدیج قالخا یرلقدلوا زاح تقو ۹ یراشط

 دادص موب ج 2 ترف 2 یدیارلهشا هظفاح

 هک راح هب نکل . یدردا بّشعل ی ارادت كلر ؟ناهج و رولوا

 ول تا EE ا لاها كلام یرلکدتبا حتق

 نداناشیر وو یرلمور «یرامحع .رایدتادبلق یتسهم ومدم

 كلاس هنن رلکلسم a دل وا التم هغل مسفاللخا

 . رلیدتک بازلکج ندلاع هفت یک ماوقا یرلقدلوا

 رر دنوسیرلتکلم « راقس یراناعاع .ردیشانف قلرسقالخا

ARSمار  haaبت تب شب ایجاد اس نسب ی سا  iachیا  

 yl ید لهب ادا توفص ا ردنا و ح یراتمو و

 1 یدا راروسدا نازرل ناھ هدن رل وشراق تفو یرلگ

 ج كس چا و یرات ونلبم و ود هغل مسفالاخا



 Yo . ( هبمالسا تسدم )

 هراترومآمسکیهقیرفنالب .یدروللوا هدعاسم هتسسأت دعمرب
 . یدرلبدا لوق

 كرەدا حیج ر E و حاص هساع یافلخ هلهجو و

 هلتعرس لاک راب مع هدهباسو . رايدر وتدشرب ه هماک د تىلاعق
 ءهدنونفو مولع . هدنراحم : رابدلوا لصاو هنسالا جوا كنم

 . رایدتا قوه هرامور هدناسدا یتحو هدعیانص

 ات یدک هک الا رع یتملاحا تا
 هتندم كراناملسم هدنجاتدمرب زآ و راردالوق یاسا نرد

 لوق لک یمالساند - رامحع . رامور . یا رارولوا عا

 ین راتداعو رایدالشاب هملکت هم ع ناه -رانوسع اك رکو ران وست "
 . رابدتا جنم هاتاداع كنب راحتاف ماللسا

 برعر هدناتسمجع هده روس هدنسهاس ماشتحاو ماظتناو

 هدنجا هنسچاقر ینهمیسج هدلبرب یک دادغب .یدتادلوتیتدم

 .بولوا طاح هللاروسر رادام اراد یا طا لرهش .رشیدلدا سسأت

 روتسمهلب اهف رب تهدم یر یه و دوحوم یسوش ترد ندربمد

 ۱ ناو هدطس و دل رهش ۰ یدا ژ

 کیدا رولبروک جاغآ تن ندنوتلا هدنن ولاص لوق هصاخلاب تول ۴

 لخاد ؛ یدا ن نم هلا رانالسرا شعلرحشزو هللا تارهوحم و

 ۰ یدرولو راضوح یهراوف ددعع» هدا رس 3

 . یدبا ندنارهوجم یرلکحیچ « ندنوتلا



CEY) ۲۳ 

 مصتعم .یدنلواقرص راند كی زو یدب نویلیمر نوجنا
 ۱۳۳ را کاتر دتااتناءدن رهش ارامضنال واسبرق هدادش

 كلجءدبا باعیسا ربکب كسب زوب - هروک هتنایب كنب راخروم
 ۰ شا هددجرد

 تک وعضوهن زخرب هددادخب یفاروا داع هبهقلخ رل سابع

 ا سست هطراض رادا رب مظتنم تیاغو نیت یرلجکب
 یدردبا نمأت هد کلم قح هقش ندههاج یصاخشا هرادا و

 3 راح تالماعم .رابدتنانعت فاقوانوحاراهسردم ؛ رلعماح

 را هلبح 4 نادا e داوم و كما تراظن و

 | یدلدا نیعت رارومأم ندرارجات تاذلاب نوجما قلا ینکوا
3 

 راح ٠ یدتنا 0 یی وصا(ستحم)نالوایلهطاف تیاقیدهلا

 کا ید دم لاوحا نولوا كعد و اه هب دب

 نلدنا ون رکسع a هدنننعم تسلحخ و نادا تقلکم

 اما ناب رو ندهطباض ةرادا « راقح هرود یرهش هدلاح

 ىراقدناللوق ا ا رو نه ارا اک

 E ایا نکهنلاو حیحصت یرابزارت و یرایل وا

 "رک امخیءدنر لوح راب ود یر ندنعاطه كس را رفسبرح

 + ندک ه کد ندسس و . ید راشمالشا کا

 اع ر فلکم ەلسەفىظو ى-ەاه ك رانابراکو

 یدوهب رک ۰ ناتسرخ كرك .رلیدتا هبا هد یهفلتخم بهاذم

 ع 9 ییدسا عامجا كن هل ع نوا نوساوا یسوح هل رکو

1 2 



 E ( هیمالسا تیام )

 یازفش بولوا تابع ند حش ام د 2 رلنالوا زوما کو

 اد 2 ا زاح یسەفظو كا و

 فاس اک مش و و كلرلضاق هدرلشبا میم قرهللو ی

a Iیدرلرداقیفد یثیا : 

 یرارق .رداهعلاطمیرلشیا هدر زو نالو واتم لکو شا

 . یدرارضا
 . یدلدا طبر هب همظتنم لوصا رب هدیرلوکرب و كالا 3

 نوراه داخ سردار تا شا اس
 نومی اشم زو کا ۱ ودق هنس ر نادراو عوج دلدیشو

 یمرکیزوس رد نولم تردایو همهرد زوززکس كس شب زوج و

 هدلمکت هةجرد و تنهام ةوق + یدا شلوا غلاب هرانید ت :

 نیسهنسلک هدوج وكان رات ا كو او هدنرود ا و

 نوزوا ندا ماود رد هب کم نددادغ یدهلا هله زا ی

 .یدرب دابران زخم -یدتا اشنا یلیامنابراک ددعتم هدنرز وا لو
 نع هللا راجو ایک لو س هم را EN هسدم هلا ه ن

 را مو و را راک نوجالیهست یاسانمو تالقانم یمن ۲

 ندننامز هوابعم اتاد . یورو دتا یا راد رم

 طار هنن O E تاهح اتم وکج تتورع هتسو زب ی 1

 نالوا راوح هب کم هدر ز یدهحوز كنورابه . یدروسدا
 د خب یک شح ھا تتم عن ے2 و تک اف

 كانو ویدر دباب یر و ر وا رک ندراعاط :

AE 

“IE OR ۴ 

1 RET: و ین 

 هک یدلدا ه والاع ی 2 (تحاح) هدر . هاقتسس و < یدبا



  vvمالاسا 2 ار ( 7

 2 f ا هدا تو .تلوفط .نان> رانا تن

 بتر قوقح ماطر هنهبلعو هنهل هحنحوم تلصخو . زارا

 هلدسح یساسنا لا تا راد ا نام نداناوح هلکد و و ردا

 یناه ؛توسنم هم وق کناه ندنغدلوا لئا هب وع ص فص و و

 هب ددعاف و هتشيا . ردا هلو اع یا هسا وا ندتم هللا ند

 هاسهدرانامزیرلکدعا دع ناسنا یرلبرع كرابلابوروا هکردینتم
 هت رلهنناسنا قوقح هملسم رغ ماوقا .ناناشب هدهنمالسا كلام

 . یدرلرولوا كلام

 ۂرادار مظتنم ءدصالوارلب رع س. هرادا مظنت ۰ ۱1 ۱

 تراجت . رلیدلبا رمشت تفرعم رول هفرطرهو سست تموکج

 هدنسازا یبدددع تالاا كن همالسا تموکح هلسهظساو
SSی وب نام لیتر زخم  

 كرارومام هیلام :یدنلوا سنسأت یسهرنادترازو هدر و هلام
 یتالصاح و هرادا یس هموم قراصم كراهفلخ یسهفطو

 هناماظن نالبدا رشت هنا یرلهعطو ك لراحتکا . كعا دخا

 تبرومأم کیا وب تدم رب . یدا كمریو یتوق تیمسر
 اک داو ر کو ییا ماوج هد

 هک یدلوا عاق ناوند ٠ هنس رب یسهراد هلام ى

 ا ارا یاتمعت قل یو

 كنيرارومأم تیعم ی ؛ هنلیصح و عیزوت كراوکریو
 ۶ ۲ د

 رومام هشت و هتناعم یرافد هسا یسح درد < هنشنعل و تصا

7 ۳۷۲ ۷9۳۳29۹۹۷۲۹۳۹ E O ET 

ONمس وقت  Oی تنش اب ایا ای  



 ۱-۳۳ ( همالسا تسدم )

 اک < یهعسط نونفو هبضایر مولع . یدتیا اقرا هبهجرد

 E و هلق تدم ر ؛ رایدلو هدلاح ر صقان كن

 خسرف خسرف ین راملعم . رایدتیا لاک | ینصیاق كن راداتسا

 . زاید
 تاواسم تا نلیدا دع یاسا كد رضاح تس دم

 نو تاک رح یس رس متن EE هع ورشم دودس : قوقاق

 . ییدرک بورق ین رکدک كماوقا « لوا رصع چوا نوا
 ندنفرط هیدجا تعب رش رلتقو ییدروس مکح كنابدعتو ماظم

 . یدلدا سسات هدنروص قالراب اهدو یدح اهد

 نه یا عضو یس-هدعاف توخا نیماسلانب قلناملسم

 ییدجا ند نوسلوا هسیا رولوا بوسنم هتموق یناه مک

 كن عرب نالوا ترابع نداضعا نویلیم زو یک ییدتبا لوبق
 ترورض راحود یر ندندارفا هل وب . یدا و نددارفا

 نااتش هشوامم ا یر رد هسرولوا تاافس و

 . یدرارولوا

 و رامور تاواتیم دع ید سا تابع شات
 یلوصو«هجردوا كنابوروايدمش یک ییدلروک د اوو

 1 ردمزال راتفو هدنوجا

 تعیرش نوجا حاضیاو ح رش یلمتمصع .تایحتمصع

 كناسنا تلصخو . ردشم ر ویلصخ تمذرب هراناسنا هیدمجا "

 هد ییصو تمذ تقو ییدشود هردام حر . ردیفنمربغ مزال



 ( مالسا خراب ) ۲۷۳۷۳۰

 5. :r یدا موقر شماکح هاو زنا هشوک هسا راد ع

 8 یدبا لوهحم هل یمسا لکد یاقر تار ات ما وفا نوح

 ا تدم ر وا هدحا تمیرش نالوا هبهلا ةيطع هرلتآ
 8 ندارآ .ردشمالوا دوهشم لم اهدرب داند هکیدنا لکشت
 ۲ .لصاو هتبولع وا زونه تدم هدلاع یدک رصع چوا نوا

 ۱ ءرایدرو رلرکف قوحیسامکح و اماع كن هفلتخم ماوقا . یدالوا

 7 .تادهاشم . دام هلو نتم ساسا هقش ندهمالسا قیاقح

  بهاذموشراق هبهتبثم نونف نالوا سوم هنیرزوا تایبرجم و
 . اهدندنوکعتب ۰ رویبدک بولوا وم یک لئاز لظ ہراس
 ۳۳ نو ار د

 . .هدایز اهد یتیک اح ی هدنرزوا رش بولق هبعرش قیاقح ندا

 . روسدىا هظفاحم

 : 4 ترع تخت موق نالبرا .هللاق هلرلکس هلبعازت توق

 ۳ تدکدا عامجا هد و هطش هللا تمالسا هعماح تهح

 .یرلکدملس تقویردکدنایطخ ثالباهنحراخ كن رام اع 2

 3 -هاداعو لاوحا هڪ SK رلروس دا فداصت هت دمر

 1 .ندانقوا ؛ حالاس هد ندناقلاف جاف . یدبا رلرو لوا ففاو

  مظتنم ربع هلق رط قا واح خرم ا لو هقشل

 2 ىا د ناتلوا علطم هب رح لوصا ادعام نداجاهم

 | .یر.ندراهتس هلرلکس ی راساتوت و رلساارا هدفرظ هنس نوا

 .كجهدیا سیردنبرح نف هماوقاندبادع تیندمربهر یرایدنک

a a ali lak OAT 



 ۲۳۹ رسا ۱

 كرن هرکو این رخآ و نلوا مولع هدهللق تدمر هدلاح ینیدلوا

 سرد راد هبانش نوقو هناهلاو تایمکح ههندمتم ماوقا هلک ا ۲
 زکلا هدخم رات یسهفاک كراش و ؛ نوسلک ههجرد كح ەر و

 . ندشلروک هر و

 هقراخ رب هدنبندم خش رات ید یسهربخاتایقرت كرابلابنوماژ

 ۰ شلوا قرغ ه تسر تب تملط هققط ای . ردهدقعلوا دع ]

 هدن رلکوا ,نوجماموفر شمشود هشسیاو کرد كنم ادانو له لا

 یهدنرلترص هدنفرظ هنس قرف زوتوا هدلاحینیدلوا یرلوداقبم "
 اشارا ردق هنسهرضاح تسدم اب وروا Ol مخ و وا 1 ۱

 ضفراوازس نوجا یراوداقیم مه . یرلبدنک مه افر 3

 . ردنا فرشو 8
 هتشندقدالوا ساق لباقالصا هرلب رعیلاح كناسنواژ نکل

 ابوروای رافرطر ۰ ید اراو تب دەر :شملمنابهدنک وا كنب راز و9 ا

 یکیاوشیراتکلمو شمالپاق یت دما ہما ینراتهج کاب: ا

 ماوقا ا رابلامنواژ . ىا لاق بوشقص هنسار ۱ كتدم

 هنابلابا ال وشراف هتسدم لس ندا ماه هن رلرزوا یک ہرواجتم

 ین راز وک ر دبا سفن ربج نوجا كم همر وکی تی دمءایض :رایداعارواط ۱

 «ینرلهناسرت كنهتلکنا :یتسهرکسع بتاکم تكنامنام | ا

 هبلط هل رلکس ین رهناخشراحش كناق رها ءى ران ونفلاراد كن هسنارف 3

 ندنرلکدهللپ . رلید_تبا دیلقت ین رلکدروک . رایدریدلوط هلا
 . رایدتبا هدافتسا قحو رلیدشلاج هبهدافتسا

 a « شان هنر مس ة4 رک ۹ ۱ خو ۳9 ۰ لندن 1

 ۱ FE ۹ ۳ ۳ شش نن 7 n xa زا آیین همتا

 سم ده ی نت یا دیش و زی فوت ال وتسحب | < ین م اعم ےک یدکی شوم



  Seدعا €

 GC تب ام ]
 3 3 هرادا منت . یمدخ هعیانصو هنوتفو مولع )انا د تاحردنم

 ۱ كن هقرش تب دم ه ییاذص ںرک ۰ نونف : ت ۰ اد تعارز

 . یرضاح لاح كتيمالسا . یلوخد هب رغ

  EAAن ردد ءا اطم و قفد رظن رظن 1 مالاسا خراب 1

 نانا ييدتسا لکعت هف راخ و هدنحا ما وفا ے را هسرعلی دنا 13

E تاداح و تایوکت هما هک ردراو نوناق رب هدملاع . رولوا 

 چه ندهبعاعحاو هساس علاقو هقشن ندقدلوا لماش هب هیعط 3

 ۱ جرد E Bas ندو . ردلکد هدنح راخ كنا :یرب

 1 ۱ اردن یشیه هد اع هحنیجوم هلک هدعاق وسشا . ردنوناق

 | هدنانسناک ے رات . رولوالصاو E راه ۵1 مرتک هر وهط

 3 . زاملوا فداصت ههثداح رب مهم ش شک هروهظ  ةمثد

 ۰ ردیسانتاسا رب هناکی كنهیلک ؛دعاق وب مالسا رات ن 0

 3  هنادیم هدف رط هنس چاق 3 نکا ۱ زاع وق وا یمسا هدلاع هطب رخ

 3 ۳۲۱۰ دز ا هل روا روهط تفر هے

 3 ۲ اد هشوک «نو سر فا وا هقش» كرهدا لر یادقتعمو

 3 ؛ نوسشرا هتسدم یاوصف هورذ A هوطخ رب

 . مورح هلکلا ا نالوا ماوقا ف یک هسر 9



 ۳۳۷ ( بلص لها )

 قرشو رلزام اط یرلزایاب راتو . یدیار ونلواربعت « قر 9
 [ ووژ یلآ هرانوب . یدراردک ههذم رب یی دلوتم ندنهذ

 یتسلاهاو ین رلکب قود عن ال ناسوشا یحنح وا اب .رولواربعق ۱

 لهایبدتا لکت . یدلق لالح یرالامو یدتا زور وفا ۱

 لک نیسلواناتسرحا یداض کوو سا یی 6
 . )0۸7( یدردتسا۲

 ندا تمافا هدتقرش كانالآ <. یا لها هسور
 اند هلرات . ردشفلوا بیترت هتسرزوا رلناملسم هلبا و
 هسورپ هندزوا ییوعد كنلارق ناتسهل رانوتوت ندرهلاوش
 ر هما فیس لها ر تدمر . رابدل لا نطوت دندو

 قوح ك ًاقفتم رو . یدشوا لکشت ید هلاوش فنص

 - ردراشعا لحدا ها نا حک ےک و
 دتل یسهبمالساتلود اینابسا -- ,ییلصله| سلدنآ

 راناتسرخ ندنو بویلوا ككا هیاخاد تادزانم . یدیا
 . رایدسا لکشت هلقتسم تموکح جاقرت الوا .یراردبا هدافتسا
 هن رک ندنوکو قیضت ندفرطره یراناملسم نالو هدنجما یا
 ماشه هلا ثلا نجررلادبع نده وما كولم .رابدلیا دودح عیسوت

 بودک هیوما تلود هدراهسیا شماعنمیبزواجت نابتسرخ یا

 شمهلورلبا هبلصتازواجحم هرکصندکدتبا روهظ كولم فّاوط

 . ردشا ماود ردق ههحنلاق درفرب ندمالسا لها هدسادناو

 هم 3)
TIE 

 إ

1 
1 

2 

3 

۹ 



 ۳ 5 و نه 6 شیت نا دی و

  هدلحاوس . یدتیا دیلوت ینرکف تساجو تیموق یراهمریو
 تور ر هش رک هه راحت تاسانم هاا هق رش راطقا و نانلو

 ندنلا كس رلکب هردیرلرهش اوروآ ا تھک تر

 هب هف رش كلام رلهلاوش . یدلوا رقم هتم یر قو یدلتر وق

 ندنرابدع تسد هم ولظم لاها ندنرلکدم | تدوع توی

 هراس مزاولو هسیلا و حالس هنوسیلص هجرلنویلیم . یدلتروق

 .یدتیالکشتفانصا .یدلجا رلهعانصلاراد نوجا كماراضحا

 اجیتلا ءرلرهشرالب وک . یلدا عج هامرسو تورث ةلهجو وب

 هعرز تاوداوتدوعهن رابوک هرکص ندقدنازاق امر كردیا

 یجنجوا یشراق هرلکب هردو هاهر هلهجو و .رلیدتا كرادت

 یقرتمقرش هلتسن هرغ تقو وا . یدتبالکشت «یننصیلاها» رب

 راتمنصورارکف یی یی نویییلص ندا تدوع ندایسآ . یدا

 تدم ابیوروآ لصالاو .رلیدتا ر هدنراتکلم ككرهنءرکوا

 همون ییدتیا فلت ایوروا نوجا كلا . ردیاص لها یادم

 . یدلوا لئاب هبهمظع جانم لیاقد هوش ۰

 اید واو د. یرانلض لها برغ ۴
  سلدا : ییاص لها هیسور ۰ رلا ووژ ىلا ا ملکه 2

 یلص لها

 یناتوق «زولوت»ناکهدنسونج كنهسنارف -. رلا ووژیلا

 هدههراجش تاسانم لا قرش و سلدا و ایلاتا . یسلاها

 هب هعطق وب 5 یدرلشمهل ورلدا هد ر ومعم و تسدم ندنرافدنل وب
3 
: 
3 



 ۷۲۵ ۲ شام لا

 ندنغآ هتسح او E ا تي نت و ا 7

 . ردشعا تافو

 هد رصم ..یدروشنل و E باص لحا N یسەعلف اکع ۱

 رابلاب ورو یا ندا تلص لها یناکعنامالغ ندا تم وک

 . رادعا لکشت بلص لها نوا سدق ده نم

 اسد كرات ناننلوا لنکشت نوجا هظفاح یتیلارق سدق
 سودارهنرزواییاقتنا هرلناماسم كسدق راساووژ ندرهلاوش

 هسن رزوا ینا لاقتنا ءرایلنامع كسودار هدمو هنسهر زج

REهدار وا ردقهن رود ترابابوت نولو راب دلکح  

 کل د هدننامز تلف لزوک یلارق هسنارف رلهلیمات .رایدلاق

 هداسور شوو .یدلدا وغ رم و مادعای.هلح و ما

 ارج یتمسق رب كردناه راح ام ادب رارابراب والساو رلیدتا نطوت

 ترانو بودا ماود ردق هشنامز ترابز و نو

 فدای ید یوو ی فسا ین

 دصقم ندناکشت بلص لا =. هموم مات - 0
 لناماسمهس سدق مالا تقاع .یدیایطضندراناماسم كسدق

 .یدالوا یسهدنافرت چھ ك ودىلص E وشو یدلاف هدنلا ,

 ر . یدتیا داوت رلءدیاق قوج ك هجا وروآ ا ٣

 كم هام . یدبارلربناطرمعخ ین رکیدکب ی بل اه تکلمینیع 9 ۱

 ناحنوحما سدقم دصقمر و یراعاهحا هدنتلا قا: ر یو

۱ ۵ 



<- 

 سا خراب ۲

 .نیدلا رصان لماکلا ثالم یسهدازردا رب كس دلا حالص نائل وهدکعا

 شالت ندن ر اکر مرراوخ ندا کوک یعود ه ع دیګ

 .تاهم اا نوشلص نهملسک یبهقرا .ندنعیدلوا هدا

 .دقع هلکد ا و یدناص هه ردهرف لرش سدف نوجا كمرو

 : .كزداروهظ رللوغم ندفارتم هده رصول . ۰۷) یدّسا قاها

 وج .یدراشما بیرخنو طبض یتسقرش فصن كنابوروآ
 1 .هداواروم ود را و نانو هدنسادنام وق ناخ وديا ىلعوا كیاخ

 بولغم ندقرط یرلهلاوش اينالا هدهبراحم رب نالویعوقو
 . یدلدىا

 ماشوبلح یراکرت مزراوخ ندا رارف ندنراودرا وک اله

 ۳۰۲ ار نه هیتر یی نیا ها
 « یدریدنا سرت اهد بیلص لها رب ناسوشا یجشدرد ایا

 .یدقح هرفسهلا هلک :وقی وا سدقم یحزوقط یلارق هسنارف

 . یدراقح رکسع هطامد نوجا ككعنا طض یرصم لوا كلا

 هنغلهتنخ ابو یرکسع ندراقلقاطب کیدتالصاح كالن اذه عم

 ,یدشود رسا رار هیسودرا . یدلوافات یسلخ .یدال هقا

 یدلسهدا تدوع ه هسنارق هر 3 ET تانمض قوحر و

 ماقاهدر هنهلع رلناملسم یو هردص هنس ىلا نوا ۰ ۲۷)

 کن

 كى رددرف E یروطاربعا انالآ ه

 2. تماۇكحەد رصم تقولوا .یدت ام وح هسدقم ضرا نف واتشنه وه

 ی EEE شتاب Et E LEK aA ds Ea سس اتش aca ۳ NS 3 ب ا لاو نا نت SEAT نی اه



 ی RI و و حد نوسلص .ژایدس ۱

Eاسا | یافاکم ییدتا دعو  aا4غ  

 هسرزوا كنو کما تفلاخ هندنک لاها ندنعی»
 مصوامغل یهنططسق راول .(6۸۲) یدلیا طبض یهنططسق
 ؛رایدتا فلت امام یبهقتع راثآ یک یرلکدتا قارحا یمظعا
 . لب دلی ا سه یخ ]روطا رع ا قرش ل ردا شومارف ی راباصادصم.

 ات رگ نوم تب وق ۰ ا تاجا | روطاربعا 3 2 تنوق

 یار هلا درکو یتهج هطلغ رالکدو .یدلوا یلارق انودک ام

 «یغلتن وق هننآ .یاسن رب هاخا كلام رتاس.رایدلآ ی رلهطا دف رحم
 زکلاب . یداریآ هماسقا یک یلروینس پت «یاتوق انولافک

 لغم » ندا تموکح هدةسزا . یدلوا لئاز .ندهمع قوح

 یتغلرصق قرشو جارخا ندهنطنطسق یر کن رف « غول وت هل

 ۰ اف اب ى2 لاس غولوهلاب کلا ۳ .یدسا هداعا+

 . ردشمهلا ماود ردق هتنامز ناخ دم ناطلس»

 e بس و ی رله رام بلص لها وص .۱ : ۰

 e 0 ا 7 راک کلا .یدرومر و قال وق»

 )٥۹۹(.. یدملوا لصاح هرم رب هدهسیا شما مای



 ۴ دنا اب ةة اش یدراروق ندی م
  ندنرکدمهدک ورابا اهد رللارق نکل .یدیشلوا : هل ندقل

 ع کلا .رایدتیا تدوع هن راتکلم تو س۹ كنب ا

 | سدق كرءهدبا طبض یتسهریزج سیربق هدنندوع نیح دراشیر»
 3 .یدنبا میلست هنازیئولود یئول یتباس لارق

 هدنجا كنوبلص - . بیلص لها یحدرد - 4
 هیرزوا یلزستقفوم كلص لها نجوا نالوا یمهم كا١
 ادهعم .یدراشع ادیما عطق ندنحتف كسد یراناتسرخابوروا

 یرلن ایتسرخنوجما قمالاق یربگندنرافلس ناسونباینج وا اپ
 .زوروفآ یرللارق کدو . یدتا توعد هلص لها اهد رب

 .E ر . یدسا تعجاص هرلهبلاوش زکلا ندشدلوا شعا

 .هنلواونع یرلهانک كج کو شمع كران دما: راح هل ران اماسم.
  هبلاوش هد نالوا سرت هداسابماش .یدتسا نالعا ینغج-

  یسهقود ردنالذ یروهشم لا هدنحما كلرلنو .یدلبا عانقا یرل

 تیلص لها ۰ یدا «ولودناد» یسهفود كيدو هلا «ناودون»

 کیدنویکلا ندنراهدازرصق هبنططق هدانناو .رایدلککیدن و

 : لهاهنیلع سی نالوا شا طبض یکلرق قح ریغب بولک
 اکو .یدّسا تقفاوم کو نوسلص .یدتسیا دادما ندسلص
  یرقم بلص لها .رایدتبا ءوالع رکسع هقرف رب مظتنم ید

Êو یرلقدقح هن  Eی.ودرا سم متم كشك كس  

e > 

e. 
Ek 



 ۷ (  بیلص لها )

 اه هب ازم سروخ ھار لقوات دلل وطان شۇ رابراب كىردەرف .ىدىشملاق

 ا رک هلاوش وش ماتم زواحت» ندک زو هد راوی راح

 را ل 9 هنطا  مارکشع .نانک دتسا فلت سو

 كنبرکسع .یداواقرغ ءاضق نکردلا روم ین ره وص هرق
 نوسلص .یدشار هلا دراشیرو بیلف هدنهاکشم اکع یسهّش
 ین رلودرا هدقازوا هسلا نیدلاحالص . یدتبا هرصاح یناکع

 .یدرماکحیرک اعط و ردبابرح نک کا .یدت اهل

 نیدلاحالص ۰ یدرلنمهدیا تراسج هبیقع ولردرب رلکنرف
 هد انوک هکراتم یک ييدتیا برح هنانامرهق یرانوک هاج

 هناراخم ل Ea ناشسرخ زر رلهمان و رارقس

 یراخاب وق قرشا تم ید رادو ماش ید و

 نارمح هنل اکو لضف كن دلاحاللص دراشیر هلا بیل ۰ یدر ردنوک

 كناعزانم نالوا عفاو هد یساسور نانسرخ . ىدا رلرلاو

 ناتسرخ ادهعم ۰ . یدرارداتعجا هسدلاحالص نوجا یح

 ۰ حج ید او ند رلیوخ رابراب یرارادمکح

 ندنفرطنردلاحالصنوجاناملسم زویدب كم کیا نالوارسا

 رز تار ندنکیدُما دورو هدنشنعم توو هحیق ۲ نایدا دعو

 نیدلاحالص هکوبلاح . یدلدا مادعا هدهناشح و تروصندنف رط
 ىح . یدردا هلماسعم هناباحیلاع هدنقح راناتسرخ نامز نه

 نیدلاحالص ۰ یدیشاوا راجود .هفلهتسخ رب ییکلهت دراشیر

 لصالاو . یدتیا تیفاعب هک



 Ve ( مالاسا خراب ) 3

 اا ہرصاع یماش هلبا دادما یراقدلآ نداروا ۰ نایدلوا

 و ۰ ریال تدوع نزمقتهلوا قفوم هاش نك
 كلام نانو هدلاح ناشیرب هدءهرصوت نیدلاحالص ناطلس

 هدتنرازو كهللا ندلرصات . یدلواتاح ثعاب نوجا هیمالسا
 هدننافوكت | یک ییدتسا راه راح قوح كا هدماش نامز یدو

 . یدشا و یسدق هدع) و کت یه دارهک هتموکح ماقم

 O الاتما هراب اتسرخب ویا و
 . راتاملسم كسدق .یدلباتراعروتمرح هداعلاقوف هب لاها هله

 ا کرم :یدتا موت قوخ ك هایوروا یتمع هلآ
 ی لتات وعده ج یرلوادمکع انا یوناما بلط تل
 اسلک ےک و كالما هاب هرزوا قفلوا فرص هنحیتف كسدق

 «یرشع ن دلا حالص» کو E وکز ورا EE ی الما

 ا انک. یدنلاح رلک ا هدنکلام انوروآ ولا یدک

 ۲ یرللارقءرتلکناوهسنارف امالا. یدلدبارلاعددب هن دلا ےااظ
 و رلودرا ددعتم . رلیدنالرضاح هبرح رار هل رالاساو

 . یدلدیا

 ۱9 رد رف غ ت لها یتخوا ۸

VIELE 
 گرو نالسرا نلارق هرتلکناو :تسوکوا سلف. لا ےک

 كوب چ وا و . رایدشا ا نا وکو هاب راودرا دراشیر 7

 هدنتعاحش و تربغ كنمدلا حالص دما هناکی یئراق هرادمکح

 ii نرو ام 7 1 2



 ۹ ( بیلص لها ) #۹ ۱
 یسهقراف تمالع كراتناوژ .رد « رانوتوت» کندنرلهلاوش |

 .ضایب لرهیلبمات « بیلص ضایب شماکید هشیرزوا هسیلا هایس
 .هایس هن رزوا هسلا ضا ككرانوتوت . ینمرق هسرزوا هسلا
 .ناعت ندشرط ابا یسهفظو كرلنو . ىدا ترابع ندیلص

 .یدرلشعا ادف هه رامهدنروغاقلناتسرخ ی رارمع.یدشلدا

 :هظفاصیتلا رق سدق یسعاسم كرلاباب .یرلقل راک ادف كران وب نکل

 .یشداق هنوساص رلهفیاخ ناروئوا هددادخ هققل ای .یدمهدنا

 كرت نالواشلوا ناماسم یک نکل ؛ یدرلروبنلو یلاباال کا
 ىدى رت نان ق سغآ ی

 بخ كفر شی. نیاص لها تکی 8
E ESبحومیربثات ء وس ردو یییدنل وا دما هح هبمالاسا  

3 

 4 وک او

 ندناتسکر تزونهبولواهدرلب نع رادتقاوذوف تقولوا .یدلوا

 .یدباهدنلا كرلکرت نالوا نمو ردتقم ربع هلاوحا 7 شلک "

 كحهداتکرح هنماع یعوج نمشد ًاقفتم هسبا وام فّلاوط

 سدق اذهعم . یدرارویلاق یلاخ ندقمشارغوا هلی رکیدکی هدر

 نالو عوقو ندقرط رلکب انا بوشود فبعض كب یتلارق
 دادما ایداعم ندا وروآ نوجا كنا .یدناراشملاق زجاعندرام و

 هسنارف .یدتاقیوشت یقلخ ابوروآ اباب . یدرارو لوب هدنیاط

 .یفواتشنه وهدارنوق یحاجوایلارق ابنامآ هللا ینول یجندب یلارق
 كرد اه راحت هاب اراف وحاس هد راتدوع و تک نع رانو . یدر دناو

 .لصاوهسدق هرکصندکدری و همظع تاغلت ۰ رایدلوا ناشیر



 e N قابا ا

 E EES اتما نام رف هوا و فطات یزاتاتسر تو

 ۲ هوس .یدروهلکید یظعو كنهار هلا مارتحا لاک هداتسنک

 ۴ كم ا ءروبملقزام هدنلخاد كناسنک هرزوا قماتوا لاثما

 ۰ یدرویبرسینسهداجسهنسیل وحاسنک كلر هی |لوبق ی وعد هلفح
 كرت ی راتکلم نوجا یراب ءاضر که صع تزد نکی

 ۲ هفرشعماجییدتا اشنا كرم هسیا نویبلص نالواشلک بودا
  هچراپیک رابخ یرفنك نوا ندناوسنوخ ويش هی ندا اجتلا
 ۳در ندا احتلا هشرلارواح یدرلرونا عوط هجراب

 ا کد ر رای وندن راماط .یدرازوقا راز هنرلارواح

 1 رلود .یدروم های وا وا .یدروسمهداناس صلح هاس ن ناسص

 ..یسهساقم كم راوشم و قالخ اتم وف ی <۱هتخلا :یدرا روس اهل و

 .مسشهرزوایلوصا هناکلام لای رلک یا ت تیاص لها

 .. ردا هحو هاوو رف دوع هاما ) یتهلاماقممداخ « یتسارو

 ,Ez وق سابارط ی ادرک اطناو هنروا تموکح وبشا

 ۱ کو كوس یک د هفایو سابا « کلکرام روص

 ۱ . یدا ترابع ندرلکلکی

 .یدشل دبا لکشت فنصجوا ندرهیلاوش ایندرلرات هدهرصوت

 3  هسنارف نکا ( راتناووژ ) یننص « ناژ نس» یس رب

 . انامآ یسیجنچوا ( رایدبعم ) رل هیلپمات بکیم ندنرایلاوش



 دار وخ برا رب مدهننآ ها تنواط توش
 لکن نف 2 ندقدنل وا حتف قسزا . یدلوا روح هتعجر

 نالو عوقو هدنراوج رهشکسا .رایدتبا زواجت هیلوطا |
 جیلقهرکصندنون .یدامهلوا قفوم نالسرآ جیلق هنب هدرا |
 یوییلص ندقازوا . یدربا هراهقرف قفوا یترکسع نالسرا ]

 یترلقوح كب «ردا موم هسرارزوا ن کک .یدّتنا بقعل ۱

 اطا قدلا نفرو ها نونرط کد لقا تا و

 هرقیرکسعرس كن رلکبانا لصوم .یدتب ۳ 1
 هدهسیا شما هرصاح یهک اطنآ هللا رکسع كس زون یبا اوت ق

 سدق ءرکص ندنو . ردرل لوا رفظم كردبا موج رلکنرف

 چوا بیلص لها .یدلوا شملیجا نوجا یراودنک یسەداج ق
 بی ار کت رو ید ه کیف ندک دکح تهشم ةف

 وا جاق یمسقر .یدلہ هلوا لصاو هسدو :E ڭا شب

 فلت ندقل هتسخ و ندقلرسوص ندقلحا یسفاشم :ندنفرط ٍ

 یدلیاتمواقم قوح كو یدلدا هرصاح سدف تام :.یداوا#

 نکل . یدلک هه هح رد قحهلوا عصقنم یدىما راکت رف یتح

 تلص لها .رابدلوا رو هملس ندنراقدل | داتما ندعرات ۱

 «یرلناملسم.رابداشارب تشحو دادهجا | رحا هحنل وا لخاد هسدق"

 وج .رایدتا امی رللام «لاماب ییراضرع «ماع لق یر دو
 ی رک ره راح هرراود توراقح ندقادوف یراقج

 و یمن یددع كسدومو ناماسم یراکدتسا لتف :یدرار



 _ ایداوا لصاو هی هنیطناعسق های رط ییمورو ناتسراجو انامآ  لئو )٤۷٤(. یدا رویلو هدنسهرادا « هیوع تروکوز»
 3 یوسوم ردقه .رایداشارب تشخو دعا ارحا هدهار یاتئاو

 ۲ -ذم مهو امغی یاصقو ارق .یدراردما هراپ هراپ هسربلک تسار
 1 هب هحل وا لصاو هب هن طنط ق .یدرلردا ماع لق هل یراه

 فداصت هرلو دوخا و یدلوا ندقلحا یسەدابز ندنفضن ردو

 هدنرالوصو هن هن طط ق .یدلدا فلت ندنفرط ماوقا یرلکدتسا

 هب یلوطانآ ناه یراهورک چا و «نەنموق یسکلع» روطارپعا
 چاق ندن رابقوحاس مور هدنهاکشس یسهصق قبنزا هک ۱ له

 وقرا د یدال وج ندقرط نا ا
 هعغ ادم هنالاسرآ س اف قره ماکحتسا ند راکسیک ار لب ون بلص

 را

 لعا لصا بولوا راع ندشما همدقم نوسلص ویشا

 2 تارا اتاموق ا هر وص یا اهر تلص

 . یاتسوا هلا نوو ود اوورف دوغ یسهفود نهرول یرارومشم

 نالو یلغوا كمولک حاف یلارق هرتلکنا .یرلردارب مان ندونو

 . ودلوه یردار TD هسنارف « ر ور یسهفود ایدنامر و

 دن و مه ون یس ر تارا  نوعهر یو زولوط ۰۱ ودنامرو

 ترابع نمک تن رو یدب یسودرا نوییلص . ردهراسو

 قحزا لوا كلا شو یدا هلاوش یسهدایز ندکس و بولوا

 نالسرا جلف ندا ی هده وف . رایدتنا طض ی رهش



 كرەدنا لق رلهباکح سم قوس 8 یراکدکچ

 ,یفاو فیلکت u لا ىتەلھ.. رايد تا قلوشت هه راح

 یدلشبا هسرر۵ هنسهیز نوبلص مک ره . یدسا لوس :

 ودم «ندملط رام طم یوا رغ راهاتک یک

 هجراکس زو نوجا كنا .یدبا رلقجهلوا صالخ ندنراجرو
 تب زاروفا هرزواقلوا ةه وک تمالع .یاتنلوا دف

 یمسالرلدب رام ون نوجا كنآ .رلیدا رریدکید هرجا بیلص»

 بویم رب دکبد هنرزوا یبیاص یراضمب .ردشع ولو داب«بیلص لها»
 ندف رطرب «یدرازاسآ هاب هدنرعوج و هایشهطسا و نمد مرا ق
 یاماس و تور یربندهنوا یرلکب هرد نالوا ترهش صارح

 دبما ین راقح هلوا لتا هراکلکی هداسا نارودلود یرلقالوق

 هبلص لها هلیرلتعم و راتاص یرلکلکب نالاق ندنرلاباب كرءدا

 هدرا هد یدک لظ ندفرط رکید .یدرارولوا لخاد

 هدادندرک هلاظم ويا هحینکح یزرابهذم سان ماوع نالوا

 وسشا كرلاياپ نکا زام هلو هراح ر اقشاب ندقلوا دابقا

 صالخ ندتنحمو بت هد روص یرلکدتا تکرح قشو هس صا

 یلاها هحرلنوبلم هلهحوو هتشبا .یدرلردیا ديما ی رلقجهلوا

 . ردرلشما ۰ 9
 ا ۰. یر تعلق 5

 قولوح و ندرلراتخاو ۳ رول ا ندا

 ند رلهلاوش هسلارف ها «تنمرهلرهب»بولواترابع ندقحوح 1



 ٤ مالسا هر اف (

 قارش سدق هجرلناتسرخ . یدیشملبا ناح یادف میز

 .ردهدنسهناثم ینیرش جح كرلناماسم كما تراز

 ,یدبتأت ءوسهج رانایتسرخ كنسمک هنلا راب رع ثا رش سدق .
CO بولکءلرانآ .راب رع .یدنا شماع ولوا سح 

 وونح ناب خو مع هک اتقو .یدرلزالوا عام هنس رلهعا ندبآ ۴

 لوبقیتمالسا ردقهن رهرابدک هراکربس «رلکرت نالواشلک اعشلی 

 رز ندنرلقدلوا شمامهلوا فقاو هتسابامع هدهسیا ادارهلرنده 

 هیهحرد رم هدرلناتسنرخ نلک هسدق یک راناملسم نانلوت ۳5

 اعد و رونیلآ وکرو ندنرلودنک + زارولوآ ندم هنازواحت
 هدنرگتدوع هبایوروآ . یدرلرارغوا هنیرش كه رط عاطق .

 رد دیک درهم ین رابا دیرکرد ۳
 هان 2و کا ام ندید کام یدک راک راحی 

 رفتم  TTرخ ۳۲
 -یدرلرولک هناباغ دا ۱ قوف ندزواحم ر و نلیدا

 | نه رواینکی اب بهارر هدنما « تیمرەلر رەس » لنهمآ

 نوجماسیلخت ندرلنامادم یسدقم ضرا (ع10) امد هني دز
 2 هدعاسم هرو كما قیوشت هه را یراباایوروآ

 ا هسنارفو ابلاتا هنرزوا هدعاسم ینیدلا ۰ یدتا

 كلاب .یدربتک هناحیه ییلاها هلراتحیمنو ظعو .یدشالود
 1 "الوا -یدتا عامجا سل ر لوس هدنومراف هرزوا یلوعد

 . هكسراوزنابتسرخ و كنسيلاها سدقم ضرایبهدعب و تیمر هلرهس



 ۳۳ ( بیلص لها )

 باب نالو یه ادتقم كرلناتسرخ ۰ یدراشلاق مورح هنکلاع

 یتفیدلو عوقو زواج ندنفرطراناملسم هنر از نایتسرخ چاقرج

 موج هی دزوا كرلناملسم یتیارصن اع نوت كرءهدیا هلیسو
 هسادنشر نوزاه نالوا یا دلراناملسم .یدبا هدکمو فسا

 ترضح «روسردنوک راهده رغ هنالراش یروطاریعا بورع
 ارساترافس ته لماح ی راراتخا كنسهفن رش هب رز كناصع

 كنسهعطق سلدنانالوایواح یسوش نویامزوتوا : یدر ودیا

 لها .یدروبلو هداف وشنو روهتسیا یک هلا راناتسرخ

 « سدق و هدکعا رزو ر ز یهیمالسا كلام یراودرا بیل

 یرهفللخدادغ هدلاح یراقدلوا هدکمداب طض ی رلتهح رصم

 هل دادما هنسارمها درک و كرت نات وق یشراق هبلص لع
  یدرومر لوک

 یمسقرکید شمع هرایقوجلس یمسقرب كن ەيمالسا كلا
 یر کید كنب رب چیه . یدا شلاق هدنلا كولم فّلاوط هسیا

 یاب ی روطارپعا ابنالا هجوق هسیا ابا . یدیغو یتیدیاط
 چوا هدنسولاق هدنرزوا راق هدنرانوک شق ۰ قابا نیلام  قجا
 هتشيا . یدا كلام هتشحو رادتفا هدهجرد كج هدهکب و

 . یدرونلو هدلاحو نفرط "

 .یدناتکلمرب دوعسم هدندنعباتک لها هله سدقم ضر) ۱

 . یدبا راو یتا لوس كب هدندزن راناتسرخ صوص يلع

 یلع و رشن هداروا بسا شعا دلو هداروا یسع ترضحب

 ےس

DICE O TEASE 

a LY REE ی هد شا زهر از سم مهد تن ات S 



 بم سماخ باب رو

 ( یرلهرام بیلص لها )

 ۲ هبیلص لها یجنرب . یروپظ تروص كبيلع لها : تاجردنم
 ۱۳ اما درد : لع یوا د تا لها تکی رقص
 5 یرلبیلص لها برع ٠ هیموم اتن 2 یرلهب راع بلص لها كوص

 3 وویچ

  .نورف جم یروهطظ تروص كسلص لها س. ۱۳۵

 ئر روس ولوا هدهاشم تلم كوس کیا هدلاع ن هداطس و

 ۱ هداهرفا « هدایدآ مالسالها . ردراب وسع یرکید « رایدم

  هکناسا هللا ایوروآ هديا راناتسرخ .هدنسهجراپ ر 0

  هلبارلهقیلخ ارظن هننایرج كناعوقو .یدرلردا مکح هدنمسق
 كوس هدتس همظعم تلميیا وشاناللو هدنسهراد نا

 ۰ . یدرونل وا ار

yyب  
 یعو قرفتم هد ما لوا رلنایتسرخ N دا « یرله رام
 .ہدتسها د ی رات ربع و یس  رلاباب ن نکل .یدروشلو هدلاحر مظتنم

 .هکلتلاحاو ید داحما 3۳ چاق ر هربغص تام وکحت وشا

 ا وا لا ءرادتقا هداملاقوف رلپب لنس یصعت هجرد هلوص
 ۲ هدهسندنار اش الکشتهمظعم تلودرب هدصالواهسیاماللسا لها
 چرا رادقاوهدک | تقورا اهل اافص وقوذتاوذ نلکهتفالخ ماقم

۱ 

 ندرادتقا نوا كنا . رلیدا هدكمر دتا بصغ هنساما كارت
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 ۳۱ ( كولم فااوط )
 هعوقو هدنسارح هرها E ه هب راع هسرزوا وا

 رفظمتیاهن (۷۸۲) هدهسبا شملقص یخ هدارک همحلم نلک

 هب یطسو یایسآ و یدتسا طض ی رلرهش رمزاو هسور هاعلوا

 هدرزوا یسارحا تاک را كجا موم هنح ۰ یداکح

 زوتوا یتتطاس ؛ رب شم یر ۰ ۸7 یدسا تاقو یا
 رادرس ر زروخ و ردم < روع ردق شا هداند - ردهتس

 ندتمو لداع.اضم . یدنا نولتم تباغ قالخا . ردعم هو

 . یدردا تشحو یارحا هد هحرد كوص ب 2 نوت

 اشنا ندنسهلک ناسنا كس ناسقط هد دادغ و قارحا ییلح

 .:یدردبا ریکتو کش حست نک ر دی ااغ نملق یک
 رسا كس زو ی زوم هدنهاکشس كن رهش a هدناتس ودتح

 هاش لغو كجوک یمظعا مق كنکلام هدنناقو . یدردتا لك
 تارا ندبا روهظ هدشس یبههرو . یدلاق هدنسهدهع حو

 نیدلالالج یلغوا ینحوا زکلاب . یدک ندلا کلام هلیمس
 ییدسا لک هدناتسودنه در اب ازم ندش رذ ءاش نارما

 ماود ردق هرصضع ا نوا :یلود ( ودرا) لوعم كوس

 . ردشج ج

 س وتم
HY6  



 ( مالسا را ( ۳۷۰

 ردشملوا تندم E و

 یرهشښکن که دنبرقدنقرمس س. كنلرويت . ۶۵
 ۲ ردیوسدم هتسهلاع رکنج ندنف رطیبهدلاو .ردیلغوا كتسیما

 قلغوط ندندالوایاتح ندا تموکح هدناتسکرت تقو لوا
 یدتساسولح هنتخح یاتغح كنلروعت هسرزوا ییلافو كناخ رومت

 اوخست یققرش ناتسکرتو ییطسو یایسآ الا روعت .(۷هر)

 قارادرس و ترک ۰ یدلبا وح یراتموکح و قارحا و امغی
 هساقف اقهدمب ودادغب هرکصندکدت|حتف یار او وج ی راته وک

 ین راهماق صراقو سیاف ۰ ناوربش ۰ ناوحخو تکرح هنیرزوا
 ناخ جوج و ۰ تدوع هاڪ ر هدع . ید تا حق

 ۱ هلتل رح هت رزوا قام تشد نانلو هدللا كنىدالوا

 رک «رع قارع هایق رط ناربا هدمب . یدتبا بولغم یخ
 / دیدسرد وف روعو یدخ هاوربش ندرکب رادو لصومو داد

 :Ea 7 ات شمته هلموګ هنن رزوا یاحشاق كرهدا روم

 اوریشو دن رد هدعل . یدراو ردقهس رمش جالاویدساناشبرب

 :ف رط سه كرەدا موش هن رزوا ناتسودنه هلش رط ناراو

 یاشوبلحو ساوس هدنندوع نداروا . یدقار هدنجا شتا
 . یدتما معلق 0 حق یدادش کا و



 ۳۰۹ ( كولم فّلاوط ) ۰

 ا روهط ندوب ار لخت رانا . یدا یمظعا رزو ۱

 كناخ لوک -. یسیزکنج تلود نارا ۰ ۱۳۳ 8

 ها یک ییعوا كناخ یو هب نیکنج تربت هک ندنافو ۱

 ودرار ناخ یالباق یردار .یدرداتماقا هدناتسراناب . یدک |

 سز

 نارا :یدتا قوس هقارع یاخ وک الهیردارب یکید « هنح ها

 نارا ۰ نقارع - دما داتا رقم یاجارززآ . ےک
 ات تلودر کیش ندنمسمق رد را

 مکحهنس شم هلالسوب .یدکهسرب ناخاهایلعوا .(۳۷)یدتیک ۱

 كنو ییاروطاریعا قرشو یسهفوحاس تلود مور . یدروس ٩

 ندران و . یدرلرر و وکر و یونس و ردا سولح هاسامرق

 داماس یدرد + :تساوب تب: یھ دین نان ۸

 یمالسا ند ربارب هلباراراتت جاب (0۷۵) ناخنازاغیراحدب
 ییلخو یردارب .یدنلوا دا ناخ دوم ناطاسو یدتا لوق

 كلو .یدلدا هبمست هدنن ادخ د ناطاس ید ناخ وطاط 6

 یهزیکنج تاود نارا هلکم!تافو دلوالبناخ دیس وا لغو
 اماع مج یرهش زیربت هدنرلنامز ۰ (۷۱۵) یدرپا هسا
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 ۱ (ماس عیار ۳.۸
 RET كنغابا كنس رانا راتات كمالسا لها مرا ولو هنسل
 ره ناغیجوج یلعوا كوس هدا لوا زکنح .ردو بس

 هاتسکرت هلا همظع هوو یبید FEST یدږدنوکه 4 هقرف

 ر  یدمدلاو رومع» اتا ارام تقو لوا .یدرک ۰

 ۳ ۲ یصا هدارآ یدیافر یراتوتلا راد یا

 روخآ رلهسردم ءرلبتکم .یدرب وچ هرازهبارخ یرلهرومعموشا
 ۶ نددینس ر 2 . یدلذا قارحا هدم او ید وف هنلاح

 کش ا ندرللوغم . یدود ههناجخیاس كلاع ردق ا

 1 . یدلوا گو

 هو ۳۹۳ رد لا ایر ج

 تدم (ETS ئىدا تافو هدنشاب ی یدلکح

EOI E SESهد  

 زواجت ی "رهن لاروا ناخ یحوج یلغوا كوب . یدیا مش
 ادتسافو .یدردبا م ل كنهیسور هلا طاحماق كرەدىا

 ي کا کج ا زواح ردق هاهو ناخ ودنا ییغوا

 لغوا یحنجوا .یدردا تموکح هدناتسکرت ناخیاتنج یلغوا

 لوت-ق رهلواینمرکب هدنتح و یدتیاحتف "الماکینیج ناخ یاتقوا

 هر هدشنافو ارا « یدتا لکل یتسهلالس (نه )

 ۳ ددیشیاجءریست ین رلقلانف كتیردب هست اتسخ وتاريخ .یدلوا

 الع عطق هللا برغ یسهلالس هرکص ندناخ كوک یلغوا
 ناخیلوت لغوا كح وک كرك رلود ماود هدنیح كرد |

3 ۲ 
۹ 

 گن ت
aرق  



 ¥ ( كولم فاوط )

 . یدسا ماود هنس شب زوتوا زو کیا یراتموکح «ی

 هلب عا كنازاغ یناخ لوغم ندلاءالع ناطلس یراحتعب نو

 هکیدتساماسقا هنرامار نوا کلام هلکلدبا مورح ندتموکج

 نواز یو یراما ینا

 یردب كزکنج - . ( نجوم ) ناخ رکن ۰۱۳۲ 1
 رس كف اوط لوم ناشالود هدنلامش كنحو هدوک ا

 قرول واولم هللا ناقیلا ییاهدندل وت نامززیکنج ید ان ۱

 هدنناف و كرد ۰ یدرویللوامکح هنفح هل وا رکن اهج ندنندغ ط

 نزکهدناتسراتات كرد ا ممت هلک دوق .یدتیا سولجهدمورق هر
 ییدمش هلا ناحو یدلا هتعاطا تحت یف اوط كرتو لوغمو دان

 دودح عیسو ردق هناتسکرت .یدتا ف ی رر كنەيسور

 یاش مزراوخ .یدرومهتسا تك رام و نددت

 اعم تزاخو یدشرک ههناتسود تاسام ا شا

 ندا تط ا ر دل رصاب ا کک ا

  بطق و یدردنوک راریفس هزیکنج ًافخ ندشیدلوا هدکما هشيدنآ
 هدناق وشآنوحا كما زواح هب همالسا كلام نالو هدنلا كندا

 ىو کلا ناس یی هم ی دمو .یدنلوآ
 یک اكسر ہت داراو ساد تدا ا شل ا

 ناخرکج هلکعا لق یندازفاو اار اک ر اتار ناخ راق

 هلک وقر هنر باوج یخدوا .یدهتسیا ندندلا بطق یراق

 -وا ناشیرب كنهممالسا كلام هتشيا .یدتیا ز وام یدودح هل



 یہا اا ج ۱3۶ جسم ور

 سه یر تع ی همم هک اتیا واس یمن ہت یکن چھ دام ےہ جت

 |۱9 یا

 (یمالسا خم را ) ۱ کس

 هنسهلخادم دلرابنجا ندن رلکدتی اه راع هل رکیدکی یدال وا كهاش

 (نازخ) هدننامز هاش دمحم یسجترب نوا تیابن . رایدجا وباق
 ۳ دک ندنقرط راند اطلس ید رک رشوه

 . )٥٦٩( یدلدا

 ۱ ندنف ر طفل رغطناطاس-- .یسهقوحلس تل ودموز-
 یادناموق هب رغ دودح (قوحلسن لسا رسان شما طق)ناطلتم

 -وطانا .یدک هترب ناعلس یلعوا هدنافو .یدبا وا بصن

 ناطلسء رایدسا لکشت .E ندنکلاممور نلیدا حقهدیل

 دوادییاخ .یدتبا ذاحتا تاب هللا حتف یرهش هک اطنا ناماس
 ناز 1 نلفداعاسیردا ر كد واد .یدتسالق در

 بیقلت « مور ناطلس » : یدتبا طض یمظعا مق كنلوطانا
 لها . یدردا تماذا هدقبرا اضع .هدهبنوق اضع .یدللوا

 ران وب یدلوا عنام هتسهموبود ثانسهیفوجلس مور یناجاهم كيياص
 ..یدیاراشلاق زسنیعم یشراقهنوربیلص ندنراقدشاض وا رکیدکی
 نالسرا حلق ینکیایدیفحودوعسم یغواونالس زا جیلقاذه عم

 یزواح كنمرارانات لوغم ارخؤم .ردراشمردلس ییلص لها
 E ش نوا ندرات و .یدلوا یداب هنلاوز كن رلرادتفا

 ۱ هدمنو نالسرا بلا . (4۲۰) یدنا سألوا بصن یلاو هتتلايا
 ۱ غوا كدرواق . یدلدبا اقا هدکللاو هدننامز هاشکلم لغوا
 3 نامرکر نواندرانون . یدلل وا اطعا یراید نام _-ههاش ناطلس

 ۴ لرغطیسحمدب .یدروسهتس قرق زو رام روح ۶ یا



 هدهنطنطسقهدنر ود رب :ومایحد 5 a .یدلنا هداعا فارسا ق

 .كنش رش عماح تع نالو دودسم توو لوا تولوا اشنا ۱ ِ

 :هتسک وقوا هطخ همان ك لرغط هلا ید ناذا و هننداشک 8 ۲

 هنس غ فضا كناسا .یتکح ےک لرغط ید ا 1

 .یدتسا لالاحم | هک ولم فا وط و هدننافو . یدا لماش ي 1

 دیار دنا ور نان e كرو ۴

 e كلرخط --.یبهفوحلس تلودنارا . ۹

 نیکنکلاح نا.( یدک هنماقم ناسا بلا ناطاس

 هطخ هنماب ردق هس رالوح نا ر نداساقفاق و ا 9

 .كاسافاخ مر .یدردا تد وىعض ع ۰ و رو وقوا

 .یدتیاخوز هن رالعوا ی زف كسونزغ ھارا ناطلس هیرق

 ؛یساو نولغم یسواموز یزوطآرغا مور و درک زالم

 و یاروطازعا امور قش هدهدهاعن نالوا دف ۷
 هاشکلمناطاس یاخولغوا .یدلبالوق یغلراذگحارخ ءارابق

 ..یدتادودح حسون ییغود ا ك راک ی رم نوحخ

 تلودهترزوارلهعزانم نداروهظ هدنس یدامحاودالوا تیام

E 
 رادمکح ترد نوا ندرانو . ۷ ) و

 + ردراشغآ تطلس هداز نده للا زو وک
 ی ار خط اب ۳ ۱۳۰

 :نامرکن اک هدنسقرش بونج كلارا یرفح نب .درواق ناطاس

 هک ناطاس یهاش مزراوخو یدلوا یراط فعض ههقوحاس



E 

 ا هب صم غ دارید 0 دخا ندنف

 )Er )۸٩٥ یدنل وا قاحا هب ها

 دریک ناتسکرت رایقوجلس . هفوحلس تلو» ۱

 ریز كسب رىەدنمان قاق نب قوحاس .ردندنش اوط كر ناشالود

 عو هنشام كسرحه رصع چدر قرهلوا هدسهرادا

 ۳ E تدم ر و راداک هب د ودح همالسا تالا

 .رایدلوا فرشم هلا مالسا ند قر رهو هدهسح تاسانج

 ۰ مارا ما لا هدنسهب رام كرلراتات هللا ناماس

 ع یوعدكن و نغدو ناطلس هدننافو كقوحاس .را بدات واعء

~ 

 ۱ 4 9 ی

 3 ۳1 1 ا 4 < 0 / ٩
 a + iene یوم مچ tA oh جسم حسب ory نیر ai egret A rT ف ۵ ت تی

 ا ا چپ E 2 روم

 روبان هدیاتسناغفا كلر هک ی رهن نوحح یرالعوا هس رزوآ

 بولالوا !یک یماوقالرت ی رایقوحاس.ریدتسانطوت هدنسحاو

 ا هجو ا روا ین راغو بشم هج

ETATیدلوزو ید اخا هد ا هلا نامز روم طقف » 

 ۹ لب دشقلاف تست تموکع هنب رخ ی

 لوا ۰ یدتا ماود تدم یلیخ بولوا مظتنم هقدلوا تموکح

 تن رم یم یم یک تست اتم تری جم

 ا لالقتسا ن ۱ كب لرغط یدفح تو وحاس هد سما

 : ید بولخم ین یول رغ دومسم ناطعاس هدناخدو (6۱)
 الا نفخ .یدربکسهلا یتمسق رب كل وطال هللا هساقفاق

 ندندبكهیوبد 1 ىلا سالاریهاو جوزت قوناخ هدس یسهع ۱

 یسودراكن روطاربع ای قرش kS دلا وح ن نو زن رط 5 یدس۰ .طرص

 هرزواقلوا هح هروطاریع o ا نکا نکا ربرسآ یتسااو ناشبرب

۱ FS 
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0 ۰ ۲۰۲ 
 وا ندبا بلط یتوتاخ دادعب یزق . یدشملوا لّان هتراما رر

 .ردشلدما لتق رارب هلیلایعو دالوا ندنکیدع| ج وزت هناخ

 كنبراهاشداپ لوفم -- .(نایناکلبا) ریالج لآ ۱
 ناقارعهرکوصندنتافو كاخدعس و اندنف رط نسح خش یری ر

 . یدلیا ماود هس شع و (۷۱۸) یدلدا سست هدنراتهت
 دا ناطلس یرلحدرد .ردشمشس راد مک ترد ندران و

 هنیدزت ناخ درزاب مریدلس ناطلس ناکتنج كردا رارق ندروه
 هسرزوایافولروع .ردشلوا بس هسهعفو هرقاوشعا الا

 هدهسلا شع | دادرتسا یتموکح لر هلک هدادخرارکت دا نا

 .یدلر و حر ندقرط فسوهرف وا ناڳرت

 هجاوخ ندنراعدن كاج دعسوا-- .نارادرس ۰۷۲۲ ٩

 شب زوتوا و یدلدا سسات هدناسارخ ندقرط قازرااد#

 لر ومت یدلک رادمکح یا نوا ندرلنو .یدلسهدا ماود هت

 1 .(۷۰۵) یدلوا وح هل روهط

 -اکایا بولوا ندنع اوط ناکرت - .رالنوق هرق ۳

 .ردشلدا سسات ندنفرط هحاوخ مارا نالو هدتمدخ كن
 هدنزواش كر ومت .یدلا یدادغ ندر الح لا فسوتهرق یدب

 ےق یناحابرزا و یدادغب هرکوص ندننافو و یدشواص هرس

 ترد ندرلنو .(۷۸۵) یدسا ذاختا رقم یز ربت كرءدآ
 وکح تیاسهن .یدتبا ماود هنس چوا شقلا بوک رادمک

 ر . (۸4۸) یدلدا وح ندترط نسح نوزوآ ی

 و
 و جسم
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 .یدرارداتموکح هما کنج دالوا .یدادباسسأت ندنفرط
 .یدلک ناخ زکس قرهلوا نداق یسکیا .كکرایستل | ندرلنوب

 ده ناسکج ی راطاش

 ماگ و ندنز وام راز کچ تب 0 ۳۵/۸

 ناتسروع . ردرلتم و 9 ندا Em یبهاج كراو

 رادمکح زکس ندرانوت .یدراردبا و هدنرافرط ناتسیسو
 قراعمو مولع .رایدتسا بوک هنس زو وا زوو (۲۷) یدلک

 .رددجخ ندلازعم كلم یرومشم كا ندرلب و .یدرلردنا هام

 تاج هتموکحو كنلروع .ردسماح كننازاتفت نيدلا دعس

 دشمر و

-۱۱۹ 
 س .ردهلدایسسأت هدناربا ندقرطد نب دلا زرامیما هدتنامز

. 

 نأح دعس وا ندرت

 . یدشسا طض ندا كنتم وکح نایوعا اع هللا سرا
 رس

 2 ول هام اب ادعام ندنااکلبا ندبا تموکح هددادغ یلالقتسا

 هزدس و حرام تدم . یدشلوا قلدصا نانو

 هاش .یزاربش ظفاح هحاوخ .یدرلردا ها یراعمو مولع

 هد رود ووصم هاش ی راشد رد شمش هدنسامژ ءعاحش

 ..(۷۷۱) یدلریو تیاهن هسراتموکح ندنفرط رومت

 عونیاخا ندزیکنجدالوا نامابوچ + ۰
 نانوحریما ناتو م E هد امر ںاح دعسولاو - 1-۰ ی ۵ 7 , ی وب

 یول بولوا یلعوا ید . یدلدا سسات ندقرط زودلس



 ۱۹۹ كولم تاو )

 نش ند زل ەد اد وجسمناطلس هج یرلکب انا ناار زا
 ا یرسرکح یو ن رظ ( ید لا زا

 ناو یراساپ ینس راک صف وا د

 هن راتم وکح ن دلال الج یهاشم زراوخ هدنرودكب زوان دلاررفظم

 . (1۵2) یدر و تاچ

 نا راتخ و دردم هاا جم ع ابا نا

 یحنجوا نوا بودا ماود ردق هنلئاوا كلمات نرق یلکب انا

 ندقرطرلل وغم هدنسهرادانامز كنوتاخ تل ودیسهجوز کب انا

 ردفهس رودكلل رومت هساا یلکب اا ناتسرل كوس : یدلدا وح

 . (۱۷۸۰۰) یدلا ماود

 كنف وحاس E نقاط ی-سوم تانکلک U لص م

 ندلادامع یلغوا . (ع715) ردرقنس ی یسلاوبلح ندو

 ۰ لالمتسا نالعا نکا هدكللاو نلت و لضومو داف یر

 بودا رام قوح ك ا هسدق كسلص لها .ی.تا

 « زرنوخ » کو رلکنرف نوحکنآ . یدلوا رفظم هدنعوح

 یدندرلحما بودا تم و هنس شم زود رادوب . رلرر و ییمات

 هرادارز هدنرود ی دلارو ن دوعسم تیاهن . یدلک رز ادمکح

 رصمهللاماش  ندنف_رط رللوغم یرلتیج لصومو قارع یهدنرل

 . یدلوا طض ندنف نط فو + نیدلاحالص یرافر ط

 اتمر راو ندفرط رک ۶ ناب هو

 ناخ غاتق نلیردنوک هنا هصوصخم تر د نیل



  TAما تر :

 یراق و عح یرلیعش هدناتسهف هاش وشت كن ویمطاف |

 ردوو .مرشخ 7 . یدتبا لکشت تموکحرب انمازاردی- 
 (تدوعهتسلها بهذم نسح نالا لاللح دا وخ یراختنتا ۵2 ۲۰
 ح ۰ شدتا راتخا ینهدم هدحالم هیت یرلفلخ هدهسلا 1

 : ور نم ۰ رخ فوط یر یوخ ه همانا تاقام
 و هاش روخ نیدنا ن 1 ل تام بولک هرادتقا

 3 . ردشلدا وحم ندنفرط وک اله

E NT1 .یرغوط قوا  

 ES اده عم < ردنراع OER ناکرا ندا لالقتسا تب

 _ .یومر وینا «ناطلس» یک ندنراقدلوا عبات ءرابقوحلس

 ` .سراق یروهشم دا كرانوت . ردرلشعا تعاق هنناونع ك انا

 1 ن ناجغررا سوم
 ۴ ندادن كنقوحلس دومسم ناطلس یکی اا سراف

 ۱ نا ندنراف رط ينرو روغس یرللغعوا كرغلس ن دودوم

 1 دتسیعرکیزو کا نام یه ر نوا ند رلحا . ید ولوا

 ا رام و هولع ۰ رازوس یاو تارخ . ىدا ماود

 کا رامز لرکیوا ندرلنو ,یدمس خش یخ .یدراردا
  .هدنرلتطلس رخاوا . یدلیا فلات هنما كنا. یاتسلکو یدشن

 . .ناکرتیرتروهشم لا هکردرلغعا هلخادم هتموکح روما راسداق

 . م ردوناخ شلا نانولو یتا كسراف ناکب انا هللا نوناخ

 م یدادبا و ندفرط رکج لا یرلتهوکح

2 PO 



 با ا ای و فدا وحش > چے و سا کس کک یک

 رادمکح تردنوا نیس

 تیاهن.یدامهتوطی رب كد و ناطلسیرب چیه هدهسلا شمشس 3

 یدبا تدم زکر یرهش

 :62۷)یدک هتنافاخ یزوغ يرام رک هام هاش ور ٩

 تموکحیرلکدنالکشت هدطسویاسآ كاد ید وع کگ ٩
 . یدلدبا وم ندنفرط یرلهاش مزراوخ بومروس قوح

 راسا ) نکتشو لا
 سسأت ندقرط كرت یهدنمان «نکتشون» ندنرلهلوک كنقوحاس

 ندنف رط هاشکلم ینم هشارد و تمدخ نسح . ردشع ولو)

 لغوایماقم هدننافو نیح .یدشعولوا صن یسلاو مزراوخ

 ماود هدتمدخ نسح هدو . (2۷) یدللوا هجو هدم

 ا طق .یدادا داب هاش مزراوخو نالا اف
 لالقتسا بلک هدنامز ر لغوا كهاتکلم یدرسل ول
 تلود رم كوو هدناسارخو ناتسکرت راهاشمزراوخ . ید

 هراقوحلسو رابدلآ هتعاطا تحت کولم فّلاوط لرءدا لکعت
 هلاكتقو دم ندلابطقناطلس یببحتتل | كراون .رایدهلبا هلع

 یرصا هفیلخ هلرورغو رک نکل . یدبا یرادمکح كویوج
 مزراوخو هنسبطخ هبهبمالسا كلام كناخزکجو یدربدتجوک - ٩
 . ردهنس چ وا زو وا یراتطاس تدم بولک وا

 كنب رواش قثوم ماما -- . هددالام گل ولم ۱۱ ۵

 ۰ ( ۷۰ ) ردضش«ولوا ا ندقرط نسح ندسهبلط



 E ( مالسا خرا ) ۱۹۹

 ت RE ناز( نسح هلودلا نکر » یردار كنلع

 کد  یدتا داحا تاب یارهطو لکشن مت ها ترم و

 لکعت درون ر هد ع قاع « دما ام » ۍردار

 -یدهلبا نالعا هفلخ یهللامال عیطمو حتف یدادغب . یدتا

 درایو تموکح بولاق یمسا زنکلاب كراهفیلخ ءرکوص ندنوب
 . یدرباسد « ایهالاریما » هرلت ون یدک

 ۍرللاقا بولوا رغ یدب نوا رانْع هتنطلس ندرلپ ون
 ا یراتموکح . یدتنا ماود هنس یعرکب زوب
 . یدلو تاچ

 مان نکتلآ - ا لآ . ۳
Eنکلا دم روا ها  

 تناطق یا .EL ن دما | ارا یخو

 هدناتناغفا a RT رکسعرس هات ارد و

 E کک یسهل و یدنتسا لالقتسا ت وو

 Eb EE و داز قرەلوا تاغاکم مس تراسحو

 ا ءدهسبا شمک هر یحسالغوا هدننافو كنکساآ . یدتا
 ۳ ۰ دا لات هکیکسیماوک تموکح هدننافو
 3 دتا السا كولم - ردیفاخ و یلغوا تنکتکش .یون رخ دوم

 لر E ج نابولوا داب « ناطلس » لوا لا
 هک هاتسودنه . ردغا قفورعم یتلادع . ردل از وه

3 
 رد یدتا سل یتیمالساو عقر یلتسر تب بودا
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 ۱4٥ ( كولم فاوط )

 هب رغ كرەديا رهراح قوج كب هلراکر یک ییدتا طبخ
 ظوفح یاسا كنەمالسا كل هدنسهیاسو ىدتنا عم ى راز وا
 تموکح هده غ یا كللادع یسحزوقطكناماسلا . یدلاق
 كرددا موم هسرزوا 3 دو۶ ناطلس روهشم ندي

 هن راتموکح یراموجم ندنفرط لامث كرلکرتو یدلوا بولعم

 ۰( ۲۷۷ ) یدر و تاهث

 ر ر ید تاو وا ٩
 یجقلاب ر ریقف هدنهاب « هوډ ا

 یرللغوا ی هدنما دمحاونسحو ىلع . ردلاح نودوا او

 كنهدرکرس ی هدنمان جشوادم : ردراشعازاق ترهش هلتعاحش

 ماودم .رایدر ودا لاصحتسا تراما ک١ قرهلوب هدنتعم»

 لساردیلع .یدتساناسحایلکب هردرر هران وب هدرکشنم اتم ید

 رار یخ. یدبا ردتقم هدههرادا نسح تولوا 3

 .یدر و ینا« هلودلادا# » TT د سم نيک تا

 نالو یتفتم كح واد رم یکییدتبا حستف یلاهفصا او ادا

 : یدتسا داف سودو طض یزارمش ندند توقا

 یدلوا بولغم هدهسا E هن رزوا كنبلع جواد ر

 یروشنمتراما هب ىلع < هللاب یضآ لا هفیلاخ ۽ ید ا عياض یخ - م :

 فصت كلارا كناع . (۲۱۳) یدتا ادها تلخو

 ۰ یدا تراع ندنسب وت

 ییدم تب ی یدلر و روشنم هاو دل ندقرط دص عهد



 ( مالسا را ) ۱۹

 كنومألاو حق یدادنب یهاط ۰ ردشملوا لکشت ندقرط

 ناسارخ هک اا نوحا کیدا تمدخ هتاقفوم

 .یدنوفوا هطخهنمان هدناسارخ سهاط . یدتا نعل یدلاو

 «ننیمیلاود » هرهاط .یدتیا قلدصت یللالقتا ید نرمال
 یراتطاسو روهظ رادمکح ف کلا ندنسهلالس .روللوا همست

 هللادىعن ما طندمن نالوا ی اهن . یدلبا ماود هنس یللا

 . (۲۵۱) یدک هثیلن بوقعی یراتموکح هدننامز رهاطی
 ۳۰۱۰ رس و هدناتتلاتا ملی

 ندیسو . ردشفلوا سیسأت ندنفرط یحرقاب یراصرب هدنمان
 كرەدا لر ییتعص كنساا بوق . روتوادا « راقص »

 ندنکیدتا قلیدنقراص هنارطا هار رس رس ینیدالبوط هنشاب

 نیانارتتو لکعت تموکحر هدنرافرط تارهویدنازاق ترهش

 هل روشنم تراما ندهللابزتعلا هفیلخ ۰ (۲۵۱ ) ىدا طمط

 كنار الرهمغا تعانق اکو نکیا شما لاصحتسا هرخاف تااخ
 .  یتموکح . یدلوا بولغم ارخومو ىدا طبض ینمظعا مق
 ۴۳ نا ناماسلیعامسا یک ا ارا هدننامز اط یلخ کا

 شما لکشت یتموکح تیلیم هدير هدهنوا هعفد چاقر . یدک
 ٠ . ا١ ) ردشلدونوا یرامسا هنرزوا یزواحم درازبکحو

 SS ۰ رس نام لا ۹
 یدتسا ماود هنس زول قره وا اما ندنف رط « ناماش

 هغلخ ندنیدنازاق ترهش هلا قلسا:ثتحو تلادع . ( ۲۷۹ )



 ۱۹۳ رد فاوطر

 1 هللاب یکم هفیلخ ۰. هبمطاف تلود --: ۱

 هدنساعدا یتبدلوا یدیفح كقداص رقعج ماما ندلوسر دالوا

 اق رثآ ۰ (۲۸۷) یدادا سیسأت ندنفرط دعس نانلوب
 م یدالبوطهنشاب هدافتسالاب ندننوادع هراساع كنسلاها

 یو در هلا یرصم هدعویسنو و سلبارط هلا رفع
 ناورق هدسنوت . یدتناط هما « یدهلاهلادع ننمّولاربما »

 زعم كالم یسحگ دزد كنهسمطاف . ىدتا ذاحا رقم ی رهش

 یمکحهدیرفم . (۲۵۱) یدلیا ذاحتا رقمواش ییهیهاقلارصم

 داف یالخا نکل . یدا یراخ ردق هیسالطا طح ندماش
 الثم .رلیدتسا دمت ندنرابدنک ی یلاها :رابدلوا راح ود هقالخا

 بولوا هدنساوعد تیهولا روصنم هللاا ک اخ یرلیحتتل ۲

  » Eهده طخ و رر د زاب ر ار لا کھ ۱

 هدر یل ا نل رو ود وا لع م E و هللامسا ۱ ۹ ۳۹ ہل ھے ہل e ۲ من

 e و و ی

 هنس شش ا زو کیا a AEE EE راع دک ترو وا همطاف

 هک | تافو دلو ال « هلان دل دضاع » كل وص لا . یدّسا ماود

 a یدک هلا كني وا نی دلاحالص دم تا ا دم

 1 ندا حالص ۰ یدشعا هو یهدم هعش و لپ نلنامر ۲ ۱

 ۰ یدّتسا هداعا ا یفاش بور دلاق

 هلا نمالا یرللعوا كوراه ۰ رهاط ی -_

 اظ نالو یرکسعرس كنومالا دهرا یوم نومآلا
NEY. 

 و ھی وا
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HE۰  

 21 کج بجای تی

 رلکرت راس الاما ا روما بولاق یعان زکلاب هداتروا

 یقرش كلام قرهقبح نر ا تامو یدک هلا

 یدر و تیام هتتسهلح یدالوا مت ندا تراف و به

 سو وما تلود سلدنا ندکولم فئاوط ندا لکشت هاهجوو

 دآ و هدنجا هیسانع یافلخ .یدا شعلوا ناس هدالاب یفالخا

 و ناس یزهجورب یبهج ولشاب اکو لم فا وط یک
 رسو ۰ سابارط هدرود نوراه -- .بلغا یشت ۷

 رغم دوخاب اشرفآ نالوا ترابع 2 ساف « رازعن
TTدیار وهط هدابناساو نیکست ینازستحار ن  

 كدب ا تلعا ن مهار ا نوجا ر كرلىوما

 هر هنسودنک ةافاکم لوا تقفوم لبا ميهاربا . یدا

 ا (۵>۱) یدنلوا هح وت یلدلا او برغم ندنوراه

 رب کک اا ا ددا شلدیمبا ینیدنلو هدلالقتسا

 وهط ربما زوقط ندیلغا یت .یدلدا ضاحتا نوجا ینیدلوا

 + :i یدتا ماود هنس کیا نوا زو یراتراماو

  .یدک ه همطاف تلوذ یراتکلم هدننامز رصن وا نانلو

 او یایوروا یونج هل رلهلوا كلام هات ودر لوس بلغا

 خادم هسهلخاد روما كنالاتا .یدرلش ار رب هدنجا 9

 ونقل راد سا راح یو داف

 .رابدتا دن هد هتتسف ر كنابلاتسا اهلا رله اخ تعنص و
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 یرابوما یتحو شعا عطق هلکلاب ی دیما هتشر كمالسا لها

 كسابلاونا نالوا شلک هرادتقا عقوم زونه اهد ردشمازآ هل
 داتا روخآ ییهیوما عماح ءدماش نوجما كما توادع هرایوما
 یرابدا ادم کلب «لکد لاتقا ادم كنهساع تفالخ ىا
 نالوا نورب نداصحا و دح یک وب هتشيا .ردازس هغغلوا دع

 روهط تاد ر یلتخ ندهر یه هترزوا لاعشا فسا لاوحا

 .رایدبا رالک | ی راقدلوا نویفم هدهدنآ یعالاتقاع نکل :رشود
 كلام هدناکشت لاوا كنهبسانع تفالخ اهد هکردنوحما كنا

 قالراب كلا ارلیساع .یدوط روب هغلوا لالحما راحود تر ر

 نم فآاوط هل یرانامز نومامو نوراه ناّلو یرارود

 ,هسراتموقیدنک كنهسابع كولم صوصطا لع .یدالاف اک :

 E فظ وم ندنما وفا كلر كردو یا رها هنسلاها :

 زونه اهد ا مرسل یلالحما كج یرلهعا تاج <

 تبسدقرب هقشاب هتموکح ماقم a نالوا ا لوف یتمالسا ۳1

 روما كتموکح قحا . یدبا راراقاب هلرظن رب كوس < رورو
 تبالصیرلکدتبا دیما هرکص ندکدتبا عالطا بسک هنسهبلخ اد

 رالاح راعغم هه رمشع رش هقشا ندقدالو یەم تہ و همای د

 رابدلاق ورک ندقلوا ورا ا هدب رابدنک هاب رلهعا كانم

 یکو .رابدلا هسرالا تو رادتفا ن تیم رج جن هاو

 بس سس

 یرلهمشدقلاف هت اقر هرلد وما هدکل تسهراداو هدوالاخا ء وس كف :

 ۱ هتسهقرا یک یروس شلاق رسلایوح هماللسا ییاها هراع ها
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 و ول زا فلا وط ست

 ی .یلودنویطاف . یموکح بلغا ی . دوام فتاوط : تاجردنم

 . هدحالم كوام .نکتشون لا هنو لا. ناماسلا . ثیی . رهاط
 نا ناو تموکح ر یم O ا ترک كولم + نایات هرف : کیا
 ااو . ایل وک یا رن یف قارق نارا رم + یال »لا

 NES ا تود ا ناهالخ .كلارتا نامالغ

 تلودنارا . هب رک تلود . یرابقوحللس مور . یرلبقوحلسنامرک

 . كنارومت . یسهیزیکنج
 چو

 تما هلساب توما كولم -. كولم فآاوط ۷٩

 ماظم وه ِ نادناع صوصتا لعو

 یناخ تاکرح و لاعفایر لکدسا رحا بل رع رش د راغمو تادعتو

EETهلا و یوزرا ل ا رار ن  

 قوحندنت زر داو ندساعلا اول اما E عقوم

 وسم ن E ودر ترجو راز وی رل
 1 E یافلخ کج . ید راروسا دما ی رلقح هل وا

 1 نوسلواهتر هدزو كت هدرمحقال اخاوهرادانسح نانلوا راظحا

 کل هه لوع ی فطاخت قر تم وا كلام

 كلام هام یو هدایوروآ یرللتفا تار نالوا لصاو رد

 راطفاراح هبعرش ماکحا هلهح وو و رولوا ا 4 هدهن رکسم

 .الخادلرکو كساسلاوما هکهراح هن کل ۰ یدنا یلیدیا مشت هلاع

OPED NO SENET PDEED OER 
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 ۱۸۹ ( افلخ خرات )

 همقتسم قبل رط ۰ رلیدع | تک رح فوت هب هلا صا وا لا نکل

 .هافصوقوذ.رلیدلوا قلختمهلقالخ اكنهلصا لاها . رلیدمتک

 یتکلمددقح> باج ۰ رایدلوا التم هقالخا داف . رلیدلووق

 ءرللت رام لراشببس هلاوحا و : یدر وهن رلهقشل یدلا ندرلآ

 2ر رلیدنکر لب یعاکلب :ردلکدرااللب ار اراد ادرک راست ول"

 ندکعا توادع هنس رکیدک وش راق ه مصخ ه دکل اش نی دمت ی

 جالس وشراق هنس راد 3 رلوراط 3 ار

 . ردرلدال وا نکح

 اوربغب یتح موش امریغیال هللانا » : لجو نع یاعت هللا لاق
 « ۰ مهسضابام



 -( مالسا خرات» 5
 HA ادم هلام ۰ هنضع « هتناح كمالسا لها هدنس نفرط

 یمکح- كنهدهاعم 2 یدلدا اضما ERNE هدنفح اوا

 هلما ) ن رجدم « یلاها نديا لوش یتعر اساسا 2 یدالوا

 3 هک رابدل رآ هب هق رف حوا هلا مایا زوج نانو یدرولوا دا

 هل رظن نانناهراب مع رالویناسانکل ۰ رداقتعو ارسا نا دن

 .املسم.یدرلزاملوب هدتسانمهلس هللا رلتدا دادنرا ندن راقدهقاب

 هسرراهدمال راب عیرلادتا .یدزلدا عاعسایح دیسا وعدلرلخ

 : یک ییدلدبا ۳ یاس برع ی رله ا نکل» یدلدا ضرعل

 هرروا ی u مالا اف لاها ۰ یدلدا رح هدهغلن انس رخ

 ۰ دخلوا نیل ا صوص2 ره د رل ان وسما تداع 1

 . ییوناقناماسناطاس ناکمتنحیدالاق افحو اذا كدلدا هدنرلقح

 تا ED کک زاد وق نایردنوک ندنفرط
 a رط رلاباب ر ۱ لقن هاهرف آ توراتروق سوهآ

 یسهیمکحوهیندمراث ۲ ا ی نالوا
  تایدعل نالو عوقو هداسناتسا ۰ یدردا تكن راهطا ہدلقح

 اهد 4 ۲ کردشمار کک هاتس رب هل وا هد راو فا

 یدلازآ یوق كناساسا ا رو 2 ردشمهلروک لک

 یهو كسالوسلدنا زکلا < یدلوا لئاز یورو تیرومعم

 . یذیا هدایز ندّنسوه نون

 ۲ 2 یک یکیدلیو هس كهنع هللا یضر رہ ترصح تک او

 .٠ یدنا شعا ضن همالسالهایتسهعطق سادناالوا 2

 جج

ia real U Sabb amelie ikiناسا یو شا  i ih, Sia iosسم تا )سین 4  ha Eriو  
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 یسهجوز هلدنادرف لغوا كناژ یلارق اتوغارآ یرلحات

 شلاق هدا هجوق ر هلا یراق رب ایناساو شمع هالبازا
 یدا

 كح هدا ذاا ریادت یشراق هراتک الفون هسیا رال هطانغ

 ندا روهظ هدنن همطاف هلا هشّناع یرلهجوز كنلعالم هدر

 .رلی دا هدکعا توا ا لک روش كرەدىا هلخادم هب هعزاتم

 ندنکیدشود قاف هنس رفصلا ها دعوانغوا كوسها ییعالم
 .كمهللادعوایسلاو اقالام یلعالمویدلاق هدنجحما شت | هطانرغ

 هلب دصق یعازاق یهجوتكنلاها ریغصلا هلادعوا .یدتک هتناب
 هدهسیاشمهتسلا كاز واخت هاتر وص ر هنانونحم یندودح هیلءتساق

 هنماقم كنب رد هلط رش كما مست یی هطان عو یدشودهنلا نمشد

 . یدالشاب هبهلتاقم هاسابابو .یدلدنا سالجا

 ,یدا هدکلک هعوقو لاوحا سسانم قوحر اهد هددرصو

 رويدا زواحم یتدودح هطانرغ یسودرا ایناسا هدندفرطرب

 .هدناسدرف ید هلل ادیع وبا .یدروبلآ هطض تحت رر رر یدالب و

 چ یدسا نرخ هش افا ق رب او کم و یا ملست

 ینیدلواجاتح هرلتفویطض . ىدا هەر صاح تح هطانرغ

 اس رهشر هلیماتهفاتناس هدهاکودرا اللبازا هلا دناسدرف نوجا

 راشم ادادمتساندلومناتساو نداق رف | یلاحر هطانرغ ۰ رابدتا

 هک هدسل دنا هلکن و .رش دل وا ماست ندنفیدالواهدنافهدهسیا

 ۱ .(۸۷۰) یدلرب و تیاهن هبهیمالسا



a ar AA arê مراسم YOL به می ورم + اوت - a ae Save ne Haare تم سس r rr ieee emega 3 aA 2 n ri ۰ 

 ( مالسا خرات ) ۱۸۳
 وم هدههاسو ۰ یدالاف یضارا شو هک ا حلا هاروا

 :یارسار جا هلحزا . یدلدیا اشنا رلیارس یسج « انس رازهش

 ۱ .یداکد ناما ی اضتسا تد هطان غ ادهعم. ردا رب لاثم ی هداسد

 " ینیدالوا لباق E AE راو ه رلل رالوی امسا 5 وح

 J ا و
 رازحوساف هدنرود یادم ییاخو یعوا كهللادع وا

 )فسو ولا ندتسهلالس « ناص ی » ندا تموکح هدب راف رط

DAEنا هنلک رک اسع نوحا  
 ۱ هیلتساف هدهسسا شمشل ر هر کس هطان غو شم هسلدا

 دا تدوع كرءر و هلک تا هده راح نلیدیاهدند ودح

 اسا لب هلک د وق نسطا وا ندهلالسو هننهدعب . (۳)

 ا فیرط هلا فا چو یلارق هلو رک

 ۱ .(۷۱۵) ردشل وا بولغمو شما ها

 ههطان غندنغیدنل و راقلقشب راق یلخاد هدهبانتساق هدهرصو

 شمهلورایا داسف ید هدهطارغ نخل . یدرویهناوا زواجت
 جز 1[ و هدکعا ماود رلقلاف هاساغوع تنطلسو

 .یتسودنک هللادبعیردار نانو یسلاواقالامهدنرود یلعالمثلم
 لوا ا لا

 كنەطانىغەعجارملاب ب یرناه یجدرد یلارقهلتساق هح الکا

 :بلط دادما هلیطرش كتا ماست ییهماق اقرب نالوب یدیلک
 .نو هلو هلت ساف كرهدا تافو یرتاه هدءهرصو . ردشمهلا



۱۸۵ E Sg E E 

 هک ی دا هدد رصو هتشلا . یدرارونسیا دادما ندرانایتسرخ

 نوش نوشم رز هدهسطر 9. یدتبا طض , یهبطرق دناسدر

 هنن کک معخ نالوا لبلو لقا هلتسنهس راب E دلاح ینیداو

 دناسدرف ۰ دلرهدبايلست یراحالسو ی رلایش

 دناسدرف هرکنص ندنو . یدلوستوت داتعمر ییهطرف ی

 رجانایربما هطانرع . یدتسا هرصاح ی رهش ( ناز ) نه

 کروو كم ا تن واعمهده راح هلا رف هقشابندکد تا ماست 4 :

 یخ دهطان غ هللروصو .یدلبا لوق یغللاساو هلط رش كم رب و

 هیلبشا را نا یی ۰.۱۲۳ ) یدلوا نشلوا مات هایت

 ها :.یدروبنوب ترت هةر ۹
 ندتمواقم قوح كب. ىدا هدنسهرادا رز كدوه ی یر

 مالا لهازواحیتم یس زوبحوا .یدلوا روج هغل وا ملل ه

 هل ود سهدعلو هناسشا RS هبا رف 1 بوقح قرهالغآ

 ید وات یو رھ سیداقو

Eنلاشآتفما لا و جا ویعا  

 عقوم هدهطان رغ رج اندم هلادبعونا یریما نهج هرز 1

 ياتلودو . یدتا لکعت ید نما 4 یدک هرادتقآ

 AEE) ردشلوا رادناب ردق هل یللا و

 یتاود هلغلوایهام هدهرادا روما رار هل .تءاحش هللادبعوا

 ,یدیارومعمأتاذ هطانرغ . یدابا سسأتهنرزوا نتم ساس
 میاصو فراعم لها نالبتروق بوحاق ندنتابدعت كرالوع

EF 
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۳ TE 
 ر تک یرهشورلرر وج هنسارد ناق یلاغ یراکدتا طض هسيا

 ءیرلهسردم « یرلعماح یی : یدرلرلوستوت نوحا كمه
 یلارقهلتساق هازا ۰ یدرارربوهشنآ یرلبارس ۰ یرهاخاتک

 هرکص ندکدلک ردق ههلطباط هلتفص تسود ینوفلا یا

 ین رادحسم و لب وح هی اسلاک ین راعماج ىدا طبض و ءرصاح یرهش
 هاتساق تقور ٤٩٤( ) یدتا درط هراقح ییاهاو ثیولت

 قفتم كنهیناغ نا ندکولم فّلاوط سنوفل ا یجنزکس یلارق
 دنلوب هدرهش هاتقفاوم كا قرهلوا لخاد هب هبط رق هاتفص

 وطوبناقلا كیرهدور. یدباشملیا داختاروخآ یریک عماحهجدم
 قآ رج ات و یک اورا وا لخاده هسنلب و تشوق

 یاعا قاژ یجنرب یلارق ابنوغارا . یدلبا درط یتسلاهاو

 :هلجزا .یدرلبالافغا یا هدمو ردنا قاغا هر ندهیمالسا

 ندکدتیاحتفین رلهربزج را هلابقافتالاب هلا دم یریما هیسنلپ
 انا . یدلبا مادعاو درط ین یلاهاو طض هد یی هسفلب رک

 زی اح یی ولت ككل اغ ناس ا ES یجدرد

 ناماسم نلسدنرحدم ید قاژلارف . یدردیا ےاعت یشدالوا

 یعغوحو لاعاب ی راض عو ردا درط قالاببح لیریح یتساباعر و

 ۱ 1 E رک 4
 . یدادرسلداسدرفجنح وا یلارف هللتساف . یدرابا دهش

 2 یتسوه و قارحا یرارب يیدتسا طرض « راو وله نود « و

 نایربما هلبشانالوا كالام هت الث كس د ادد د رض وب 2 یدردآ

 رارویشاغوا هلنرارکیدکی رمحا نا یریما هطانرغ هللا دوه
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 . رلیدتا قاهانوحاماقتادخا یرلرادمکح ناتسرخ هنرزوا

 زوندایوروا .یدنلوا نالعا باص لها یعومع هایسهطساو اياب

 رسالا کام . ندنرافلخ ترس . یدلک هلاوش زواحتم کم
 یدک مه کل :یدتا عج دهاحم كس زو ترد یئراق هرانو -

 ه راع -دنعق وم( زولوط ) باقلا .یدازسرادتقا یساصا هدمه

 هتنرزواكلو .( ٥۹۰ ) رلیدا غوا هتم زهر كونو . رلیدتا

 یملاظموتازواج هددلرللابناسا . یدلو تیاهن یلود ندحوم

 یدتسا دار

 ادد ین درلنا. یدلاق هدنلا تلم چوا یسهش كسادنا
 .رلب دشت وطه هب راح هلر ر هدر قجهقح یشراق هب یوم نمشد

 " دناسدرف یجنحوا یلارق هلو نکیا هدنساننا هيرا وب رلن [

 طبضیەبطرقنالوا یتختاب كسادنا كرەلك هبا رکسعرب یزج
 یو هدا ندبلا یرطضک تلا هاتورف رب ون دا

 راكد لاهآ یبا عا نا
 لک بودا لر یره ل

 . یدا هدلاح ر بذذم ك ید هراس كلام ۰ رلیدع الراع

 ردق هنسزوجوا ینادناخ رها نداتموکحهدهطانرغ زکلاب
 راون « انوغارا . هلت اف هراس كلام . یدلمهدنا ماود

 . یدنلوا طض ندقرط یرللارق زیکترو

 یرلکدتاحتف رلب رع. یسهفسوملاوحا سلدنا ۰ 6

 ی e ایناسا.یدرارریومات یتسوسهراناتسرخ هدکلام

 ان ی یا یاس یر ی ین
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 : ( مالسا شراب ) ۱۸۲
 | .نداضعا شم . ىدا شما. كرت هنیاحا رف زوقط هدیروما

 ۱ ء.ردشعواهبمسآ «,ن دحوم» هرانو . یدیا راو یلحر کم

 لقب راعاط اوا .یدا رک هددا ترورتو رقف دم

 گناه رفا یلامش ( ۵۰۱) یدیلیااشناهعاق رب مکحتسمهدنعق وم للامن

 . هدنافولد2مت .یدتسا وع یتلود نیطباهو طض یمظعا مشق

 . هتیرزوا الاسا هلیارکسع زواجتمکسزوب ترد نمؤملادبعینلخ
 وتو ناو لغوا : :یدتا تافو نکا هد كم
 .موم هترزوا زکترو نوجا ارجا یروصت كنیرد فسو
 . .هدادما یرکسع زکترو . یدتسا هرصاحم یتسهعلف ن رمتنشو

 ۲ لاحندرکسع یرافرط هول نالوا تخساب هلراعا باتش
 هبوشنل هاسودرا طاتحا ه وقعل یلغوا فسو . یدا شلاق

 ۲ هسمک نربتک یربخ طقف . یدسا ما یا تکرح هنرزوا

 ۱ هت ولغمهسیا و. .یدتساغیلس اس هدلو واهلغمالک | هبلرشا | یه ویشرل

 ۴ رکسعزا كيهدننابكفسو .یدنوطز NG وا لمح

 . یدلوا دیش یسیدنکو یدلاق
 ۱ هدابناسا كد خوم سنوفل | یجزوقط یلارق هیاتساق

  ,یدتساقاه اهلرلتم و کین نالو هدامابسا نوجا عم ی رامشلرب

 1 | «یدلیاموجهنبرزوا سلدنا و عج هک ةوقكردیا ندابایو

 . هیرام رب مظع یی شرک ا ) کارا هلا برقب کلم

 .(۵۷) یدلوا ناشیرو بولغم بلص لها رایدتا

iیلانوا ندس راح  ER۳ واتر توت  

 ي



 ۱۸۱ ( افلخ مرا )

 هدننقومهفالز .راتدتا لکت تم لا ات
 بولغم یراداتسرخ فسو . رایدشلوط هه رام رب مع

 هفمشا ضوا هل الوام فئاوط كرەك زاوندن راقت هدهسیا شم ۴
 دادما ندسلف یلارق هسنارف راناتسرخ هدهرصو < یدالشاب |

 نت کیا كولم فلاوط ةلهحوو ۰ رایدالشا هموش قر# ۲
 رارصا نوا توعد هس دنا ینا یتح . رایذلاف هدنسارا

 قاشا هللا یلارق هنلتساق هدنهبلع فسو هل دمتلادمم ندا ق
 مده ها لارف ید ید یسهعرک ةباور لعو یدّتسا 1

 a هم دین

 یلارفاننوغارآ هدهرصو . یدنلوا همست هام یمانو یدهلبا

 ردق هب هہط رو هلا لوخد هب هبماللسا تالاق سنوفلا یجنزب ۱ ْ

 یجتتل | یلارقهیابتساق . یدهلا مشی یرلتکلمم قوچ كىو زواجت |

 هسلارف هب یضارا یءدنش یررم وهنم هلا «ورود» نیطوق 1

 (:۷۳) یدتا اطعا هنوغروود یرتاه روسح ندنرلیرسرمس

 . یدنلوا همست لتوقف « هلاق » دوخا « ورو » کوب

 ( زکتروب ) « لاغوتروب » قرهنلوا عیسوت قلتنوقو ارخوم
 تاهجسلدنا هلتروصو هتشيا . ( ۵۱۷ ) یدلیا لوح هنتلارق
 : یدنل | هت ت نف لک نان اتسو دو

 ندم ندنسهلط كننلا نع ماما --. نادحوم -. ۳

 ,ردتم وکسرب شقل وا سا7 دک غ ن د

 تاعرش ؛یدا رونلوا تعحاص هنسیدنک نوجا همومك هرادا

 ۱ 2 ی در 2 5
 راختسایزواح كلو . ( ٤٩٥ )یدتا دوروهسلدنا هلا هبلک

 ا ر و س



AAS(مالسا رات )  

 ها ازهتسساابوتوگ س نایلاو نکل . یدهلا توعد هفاقو

 اروا كرا یتموکحروما هدماشه ۰ رایدتا هلام

 ۴ دو فاوط هاهحووو یک توسا كر یهبطرف رار

 . یدلوا شمشلرب

ENNا --. یلاوحاكکوام فّاوط  

 یسیلاها هبطرق . یدل وا مقنمهتموکح ر نوا سلدنا هنرزوا

 . لیدنا نالعا كلم ی « دم نن یهوج »۰ رایدشود هشالت
 1 یدنل و هداناصو قوحرب هرانلاو . .یدا تاذر لته صوح

 ومع سلجرب ندنسیلاعاهطرق . یدالوا ندبا عاتسا نکل
 یر یا دفا عیدوت هرانا یتهوکح روماو لکمت

 بولغمو رلربشارغوا هلیرلرکیدکی كولم فّاوط . یدمهلیروک
 ۳ ۱ N رخ تفرط نالوا
 ا لاحرو اماعتیاهن . یدرازغا توف یتصرف رب چیه
 ار ورارق کا بلط دادماندنتل ودنطنای ندا روهظ

 ا سل ن هللادبع خش بسم نان ی کتب ۱۰

 قالطا « نطل ار » هس راد غ. ردتم وکحر وا 4

 ندنغیداوا لوغشء هلا هورخا روما ی یدرونلوا

 ندای .یدّتسا ملست هربما یهدنمان رم نب ی یهرادا صا

 ۰ وب یسداز مع هرکوسص ندنآ کوا یردارب هرکوس
 «یدردبامهحردق هط رګ ن دسلبارط .یدلوا رنم| نقشات نب

 دوق فسو . e د ادمتسا ندناذو هتشلا یاحر سلدا

3 
e 2 2 

4 

 رفد صف فنا تم



 ۱۷/۹ ( افاخ مرا )

 هنسرزوا یراهناراکتعلم تاکرح كناماسو ماشه هلا رابلادیع "
 كماقه هد هرصو .. یدبا شلاق رشاش ینیلاعا ساده 1

 یدزج نم لع ندا ولغ ندا تف ددا ةا <
E۰ یدک هت رود اهبلع هب ماس لع یدتا توعد  

 < اتدالشاب E لالةتسالا ید رابلاو ناتو هدن اب ال وب ۱

 لغوا اراک ادعن دمت ندنغیدام هلو زو ندیاع هسا نارح

 هاهحوو . یدسا تعس کا و یدلک هتناب كعبار نهرلادسع 1

 یرب : یدلوا مسقنم هبهقرف کیا یرهمالسا تلاع سلدتا ]
 كسك الادجوعازت هدند لرد ون .ردقارف | یرکد یوم

 كلام هدافتسالاب ندلاوحا و یخد رلنابتسرخ . یدا لکع

 .یدرلردا طض رر رر ینرلهعلق مکحتسم و زواج هب هبمالس»

 ىلغواكراسلادع ندمت ندرایوما هدنساننا راقاقشب راقو

 لوغشمهاسداعكرهلکح نداسدروماتاذو .یدتاروهط ماشعب

 . رای دس |ماح رتسا ته رو یاس و .یدرولوت

 .رلیدهمکزاو ندرارصا ران | هدهسیا شما تح ندنقال مدع ق

 یغودنکل .یدلوا روح هلوف یهعقا و توعد ماشه تاهت

 كي.یدهلاذاخما تموکحرقم یانغنادیم كرهدک هنشاب دودح |
 دقع رلهدهاعم یاش هل ا و دادرتسا یرلدعل قوحم

 تار رح ر رئم هرابلاو.یداک ه هبط رقه رکو ص ا يدحا

 . یدنالک ۱ یلاقتساو یلاح كنهبمالس كلام . ید 1

 قیرط یسهلح . یدر دلس ینکحهکب هلا راناباسرخ كسلدنآ



 ) مالاسا خراب ( ۱۷۸

  ندرابحا .یدک هرادتقا عقوم دمت ىديقح كثلاث نجرلادع

 ا و E . یدتا لکشت E هصاخر کا

 سر هدعا و نامیلسن دّشر یدفح گی كل اب نه رلادع

 هدهلطلط ها یتسایر فا رک 5 ناملس یسهدار ردارب ,

 | هتراناتسرخ هلبتساق ناماس یتح . رایدشود هلالقتسا هعاد

 . ندنلا كراحلادبع ن دمت هللا دادما دلا كلرءدا تعجایم

 ا ا ا یا تلاعو تضخ ف ی
 دادمتسناندنرات وق نولسرابوهبلتساق ید رال ادع نب دم
 داره دی اموخهس رروا هطرف هاب | دادما ین دلا ندران 3 یدتا

 هلا مکحن ناما هد ادم دد ٥ مصوب یدلوا لوتقم هدب راح

 عضو یر وفا كا ا نالوا الات

 : یدا شلاق یسهع ود والسار هدنمان ییهاعلا
e ۰ ۰ ۰ ۰3 کت ۰  

 . هعافیدب هراناتسرخ ناملس -. مهحن ناماس -. 9
 E : تر 2
 ۴ ندا هسا عضو ۰ یدتسا دادمتسا هلا دعو یتکحهدا لست

 | هبدنکیرلناتسرخودعو ینکجءدبا لست هعلق ید مهم اهد
۰ : : ۱ ۴ 

 3 کما روهط اه شخ او هدهط رق هرم رڪ و ۰ یدلا تلج

 ۲ هدافتسالاب ندتک الفول ید ناماس . یدلکح هرلغاط یلاها

 ۷: رانا :یتکلاتع . یدتا لف یتسلاعاو رخت قة
 هلاکت صخا هلبطرش كما تقادص هنسیدنک ارهدبا یسقت
 . یدلحا یرود « كولم فئاوط » هل روصو و ید. ا حیزوت و

 3 زر 2 تر EEE یروهط ثک ولم فوط بس و ۱۰ +



 ۱۷۷ افلح را )
 سس

 مت ق ادعام نده ها تو
 یسهدلاو نالو یسهصو اده عم یداکد رادربخ نادر

 یرفد كماعه هدنسهاس « روصلادحخ » یر زوو « هحص»

 لحتم هلا.نافرعوررع هحبص . رددودعم ندرارود قالراب كلا

 رد قو لوا هتل یر
 ترام هدساختنا مد . یدا هدهجرد ر کک

 كللا دع یعواو ر وصل ارزو ۰ یدا راو یسهداعلاقوف

 یربدهنسز و . یدادناناشی ر یوسلصایوروآ راک هدننهناس

 ق 9 تالام نالاقهدند ناتتعرخ

 عوقو هدهراحر طقف . یدا ششالقاب هکلدا طض یخد

 هصفد کیا یللا روصنلا . یدلوا عنام هتیقفوم ونشا ییداهش

 . ید ا هلغع هدنسهلجو یدقح هداهح هلا ودرا كوو

 نوجاعیحشت . یدا نشک وط رو هرارف یرکسع هدسهعف درت

 ا « یدرومازوا هتک وآ هل رکسع هدنل ر راد كلوب

SRندننافو.یدتا هغ همشدو تدوع بول راع هکم زا  

 نسح یتموکح هن هحیبص هبصو هليا تلم ادبع یلغوا هرکوص
E LOS. 

 هب وما تموکحهلةلو نادیم روحفوقسف .یدلاقهدنلا رازکستلها

 ۱ . یدرا هتاهن

 نیا هدیاج ماشهاهد -. راست ۹۸
۱ 

 )ستم دستت ما نم یاس نو سم سس اتکا

aiکنی کت یا  

 هل س



E  : ۳ 
 .یدیشلدامو رج ندتموکح وشلاس یلعوا هدنناق و ل« رەمار «

  .كرهر ودادماو یدتا تاعر قوحكب قرەرىعاج هبدز یا

 ۹ هقطلوب وشناس . یدتیا داعقا هنتیلارق نوتهل ینآ
 1 -هكتس یللا ی اس تیام ادع یدال را نكن اد ردو هنس رم

 .یسهحرد 3 كتر ومعم یسهعطق نسلدا هد رود و یدر وس

 .یداهدکعا هرادا یار فا و E ءایوروا یالومعم : یدل و

 ى یارس ) اه زلا هسدم « ییدو دتا اشنا هدس رَ هط رق

 . یدا دودعم ندهسه رات هاسهح تاس ز رو

 روا ہل نيو ود نم رلا عج هشت یا م تگ ا

 رلى داف ۰ ردحامز و ا لا كل دنا ءرودو

 راشناد نمجنا ددعتم نوحا نفره .ددشمشت ابداو ارعش هڪ

 1 9 و لاکو لضف لصف بایرا . یدبا شعلوا کت

 . نوت هل زکلاب هدنسامر كيو . یدرباس 1 هسروضح تاک

 هم یدشوا طض رلعفوم مهم ضعب بولیدیا هبراح هایتبلارق
 یا زار تم الدا نالوصوهو هدیتسارآ انار

 شه مکح هدهسا یدلوا تیعد هنهخادم ندفرط نالوا

 .. ىدا در هلا نام یفحهامشفاب هتمالسا ناش كعا دهع

 .شمهلورلءاهحرد لوصروغ وقسف وافصو قود هدننامز ادهعم

 .مکح یتح .رداج هغغلوا دع یطاطحتا رود كسادنا ندنفیدلوا
EEقم ر.دزوب یتزاعا موزوآ نالو هدنلدنا نوجا عم  

 i DS SUEDE hic iD haaa LADD tsa a E an نکا روح

 وخ وا



 ا 1۹ را یتساطخ تایردب طقفو یدتا | ۳

 نالوا !ارخو»: یداوا شم ینرا ینرانآرح تارمدنا هام 9

 نکلد. یدتا هحاصم دقعهلا سن ول انکا یلارق هر ا 3

 قلوسدوشوخ نت دا شید یتنهذ كراصعتم تفکو 1

 هطرف .یدتا تا یران و یخد کح . رلیدالشاب هکمرتسوک ۰

 ی یعسقر ندندورطم: . .یدلطا 0 ینعوحر ندنسلاها ۱

 زوم ردتکسا توک ردق رسمی رد واتر ی
 سا نصف توی تا دلرهک هدیرک هدعبو طبض

 هدام ر نر ی ا و فا نجراادع 0

 .هدنازواحمش یدهدنتقو «رەنو ود ینول»یک یراکدتازواحت هسادنا

 یره نو او هغ | رج راد طه
 عاها كنبرلنایتسرخ هرتاس تاهج هلبا هبروتسا و یدتیا طبض

 رنامروت . یدلبا بدات یرلن | بوردصاب یئروش یراکدتا

 اعود ییدتا اشنا .یدرلروسدبا زواحم هنلجاوس سلدنا ید

 نالوا هدنو دودح . یدرو تاهل هنرازواحم هدنسهاس

 «یدتیاداجایللوصاهتسو و طبر هزکیم هر رط مظتنم کلاغ

 ندنسامکح كرصع یرالغوا بولوا نافرعلها عج ییارس

 . یدیا دودعم

 را ردقهامزو -. نهرلادع ن دج --. ۲ ۰

 مدواسوو زراروسدنا تک رخ ادوفس راتاتبترح هل ات



  ERدی در یو ات ۱

 بوعاط اللصا و رلن و . یدا تراع ندکمهعا جز

 الف وادا رز كىھار شاب  RL 0ندیوط

  ۱یر ,اکدمر ورکسعووکر و هقشابن ندوکرب ور رادقلامولعم نیر و

 ۳ ناسالم تموکح .یدزازملن هدیتسواف تموک یک
 ۱۰ یدرلنمهدنا ریدقت هدا هدیدراراشاب هدنجما شیاسا ونما

 ۳ ت د كلوا
 ۱ ۱ و

 E O ون مدننافو كارا ۰ ۵
 عم یتالخادم كهللادبعو ناملس یراردارب ادتبا . یدک

 ودرا یا هب هسلارف رد 7 هس راتهح روتا یر هدعلو

 ا وارو ا. یدها یو

 اندقر ط « ودومر » یلارق e تد وع هد

 اینو راندلر هک ین :راغاط هنهرسیسودرا هسنارف . یدلدا ناشیرب

 مانع یدّسا تدوع هللا | هلک عانغو حف ی رارهش نوساق راقو

 E یرادا قوح هدصوصخ یتهاج كوراعمو مولع

 .ندنراقدالشاب هکملیوس هجم رع قرهدونوا ینراناسل راناتسرخ
 5 . یدلدا هجرت هب ین رع ناسل یرلهسدقم تن

 1 یدک هنر «مکح لغوا هدننافو كماشه =. ۰

 ینراغاط ه هر یراودرا كنالراش یروطاربعا برغ هدننامز

 ۳ با ناملس یرلیمع . یدالشاب کما اعا یسادنا د داره

 تیاغرکح رایدتیا ماق هنهیلع مکح كرءدبا هدافتسا ندتصرفو

I 

Eوه  

êt 



 - يدرر بوق کیچ اکر اک ید دارا
aتقو لوا , یدلوا ,رهظم هلوبق نيج و  

 3 مش 7 نیندافحا هیر برام اف ل لد ۳
 € € هر جا ها دم

 طرف توپ ی اقيم ندا ما يرابحارع « ی رهف نح رادع

 كام راع, اذ يم . . یدیا دک در صاحب هد( ۵ هس 0

 0 م “چر
 a لصا وه اساسا نج رادع چن ار هدییدورو ر

CSتن  

 -یدودو هنسرزوا E ۳ ا ینک بد قرق نان وط هنشاب

 ا ےس راما تح سرلا وا ا وی ار لئا

NE 
 کیا حس یا ازواج ,جراخ ا از ی
 ان الو هراس ا 2 هک

 09 ادا نار راش رولر جوا بیع ,؛یدلوا بوی

 قیوشت یال راش یرلغوا e رهف کری کا
 سپ
 وما | تلودس ۳ اا | نوراھنىم ۇلام یح ,یدروسد |

Ta ۹1 + (۲ خب 

 او نچ ادم : ,یددوب 2 ۳ رپ هدنحوصخ . تل
۳ 

EU تب ۹ 
 یاو يهو او سیف هالو اک ؟لاعیرکس ؟سندک دم ا

 ها سد بارز یا طور ۱ و 1
 a هو يف رفح ِ ۳ طن یر رهن ر ېدل

 دیتا تا يبت اماما ر یاعاک ر لس
 راک < کمی اشنا. یدربوچ چار نومحم یاب لس

 ایا ا ينيشراج ينج نو یر ویا
 کیل ماو_یردمتر یاویوپ شا ا :

 هل راپ رعو ن ديوار اجرا ها هیاکی a ر ات
  EKEمه, و ۱



E ۸۷ 
iوچ هسا ن د مچ و بدی  : 

 ن ورا ونش مدال یاب ,یدرلریق ن نوصمنب راق
 “و

 نیل يلب 7 نقی كن هيما بس رلکفام ترم قالراب وا
۵۱-4 

E EE ES 
FO o. )ا 5 ح 9 د ش هتل یاب  

a ANS.ج ے2 یکجا كنج وما تاود نب  

 هح ےس س : ا

 ب2
99 2 0 

SSاب اعا ېرډ ندنروهظ ی  
 س

 ۲ عقب لزاساعو شی, 0 ن ھا, هعوریشم

۳9 
 ب یدشه رردتبا یی دو. ناحژا یراهل و یابتا

 یيوبش تم نی رارب يص لا و وی فیت ا یر

 ایت یا .هر ۱ کیک راق وب ندرپا )رگ مه با سیر کو

 RE اد مس لف راقدلوا نودفم و + ولت e .یډالشاب
 E 9 روم اب هد هدد _وتشا . یدک وصح

 2 ی ی E بل ES 29 EC ا و دم

 ناب له, ,ي E عاها مین رلکبک ٥ راکربس ك ا

 قردلراد هنا دیص نمک > در نھ رت لادن کلا هد یبهلالس ا

 ل a هریک ر E نا کر صلح
 2 گم هد

 تو جسم یا e اسا EES | دبع هر E هغماشالک ا لاو هجا فاع

  E:ندلاپ و ۳ يا دارت یتعخرر ۳
 كيا  TTا ا  2 ETهپیلدآ

x 

 ا ېم جدا دیدید ییا وار جو یوردنوگ
 عا عطفا هیاکلا ندیاشر يبيلها سلد] ندمروک ینو



 ۱2۹۹ ( افلخ مرا )

 یدنلوا بولغم راز سارق هدهب راحت و ا ون E یر

 کنوح ۰ یدرولوا رک یلاقتسا و رع هللا دارابد انورو

 و رابه لات ه قر رک اک ذ لر لب مع ۱

 داکفاوشلرابلایوروا «نوبول واتسوک» ندنرلفلّوم زسنارف

 رکو کرد -
 .یداراشم نوجا كمشلر اعطق هدایورواو كم اذ انا نکسه و

 د فا هنندوحو ك رنا یھ اوم لاوحا كنهسنارف

 قره | مانع لاوما م : طر بولک هرکر هدهنسچاقرب یرادصقم 1 ۱

 نایداماظعا ردق وا اب را یخ من ترا ندکعا تدوع

 ترانع ندکعا دادرتسنا ا ییادل ۳ كران رع ؟ رده یتقفوم |

 تونمهراقح E عفومرب چه یرابع لر اش ؛یلکد

 رصع یا كرل رغ کت ندلراش ۰ ردشمل وب ا یفاد 1

 را کا ضرف .ردلباد کو یرلهماماود هدهسنارف اهد

 نک لر هداروا بودا جا جا رعما هاتسهساوه لاوحا كنهسلارخ

 ت ردم ولعم a هن ہسح هح هر تی و كد رانوسل وا

 لدم دن ون هدنحما تشحور شهدم ما E ا

 o bh e جوع هدایوروا"

 کا «ندد رل یمهلهب راب نس .ندن رله راح ند نالوامولعم اللص

 ندنراخرومابوروا یت < .ردنقفوم كلترام لراشیبس كس رام[

 1 رد و لصا ۳ راناستس رخ ناناشل NS 2 ك رد رع نامز]



 تارا مچ نو دم se fee مجوز مترو ae EE. emr aa ner س ر 7 7

 ( مالسا خراب ) ۱۸

 ۴ كناجرلادع ںیما . یدل ردقەنبرهش روت كرەدى| طیضینمظعا

 : قیوشتیرابیوسعمومع ابا . یدر و تشهدهایوروآ یاکرادتو

 لراش» یسایمالارتما هسنارف یدسا لذ یت ازخ كرلاسلکو

 روتیسودرا بلص لها نلیدا لکشت هدنسهرادا رز ك«لەترام
 روهشم هلسا «یسه راح ها وب » . یدشش هسدادما كس رهش

 . یدتسا هلغ رلناتتسرخ . یدلک هعوقو همظع هبراح نالوا

 .(۱۱۰) رایدلبا تعحر هرزوا كمدعا تدوع اهدرب رامالسا

 وا یک تعاغلاوما تم ولخم تن كاا رک اسع

 طالتخ اهلبسلاها كلام نلیدباحتق مالسا لها ءرکسندن وب

 « یدلوا ریذسالخ تفعو توفص یهدنرلتقاخ ندنرلکدتسا

 رلتوغ تسهو هدنحتف نح كسلدبا . یدلوزو یرافالخا

 روا «هسنارف رلبرع ۰ یدراشما احتلا هنراغاط روتا

 هسنا رفهلدصقم ماتغا نکسلکمزال كمهلزبت یرلنوم ن رکا

 هیت وب قرهلوا یسهصیت كلوب ۰ رایدتبا حیجرت یتاحوتف
 .زایدالشابءز وام .یوننا ندنراغاد رایروتسا هرکسندنتب وم
 كرابروتسا هللا رلکنرف.یسلوزو كنهموم قالخا لصاطاو

 لادن مزایا وقت كارما لرد وک ندماش .«یزّواش
 هدلاح ر بذیذم كناناسا نکد هروهظ كنسهوما تلود
 . یدرولوا یداب هنماود

 تیما كو كم هت رفظم وش كلترام لراش رلکترف

 همدا طبض یایوروا كرابرع هدنرظن كران ۲ . راردهدکمریو



 ٠  Jافاخ .خرات ( 0

 ِ  E 1یاسا هاسوم هن رز وا یلط نیابط و ى

 قراط.یوم. كرەدىا ها یتیدلوا شعوقیلا, یغاپا رپ دوسلا

 ندکدتا رب لد یر رکیعماماعم و «یدّترا برخ « « يدا, نیبج

 همان ریدکت ه اسوم .دیلو , هک هود و هفیلخ قی

 . , rهلت روص وب ۰... یدادا : هداجا یسادناموق -لقرایط

 ى متکی لوعو رور اهن یا روزف ااا تشم

 . .یدروسل وا .ز رولعر مون لک تناقر یهدنرانب ؛هچهیبیا یشهلوا

 یا زىسقح كباسوم.,یدلدب |, هک اجعو پلخ هبارشود ییسکی اب ,تییاهن

 .یدلدب | و هتمافا هدزاخ ږدی هنری قرەل شدا

 للعوانالوا نيت و ی ص وض) ندا و

 هرلدا:نییحو .تلاپس و ر عاج TT ا

 ثانیسایابو .شمهم رب دلسب ی وسع تلف راط هل ود ,ودبس هنابپس

 ترهسش .یفیدنازاق تیاهن, دیار شجشلاچ م ادل ږی کل
 لب رج .یوادعو نکا تکا ر .ناملبپ مفیلخ .,دوهو

 یرراعاط هن هر رلدژ رقم هل وجبوک ور دوو ,هدندف ررط رب ویدا

 ایناتک. 1 واسنوسراب هلنیروصوت .یدراردبا.لافت سا هد هچ و راش

 نکن. . یدلدبا هرصا ع .یرهش ,زواوطو .تراغ,يرايهطق
 یسلاو سلا یپیا قوب ,یراقدلوا لی هتییفظم رب هلی
 هبا تعاحشو تماقتسا يتفاغلا لا دع ن نم رلادع نالو

 كما ارجف یر وص ككریصن ر نب یوم. بولوا.تاذرب فوجوم

 مفك 4لا رفو بلج هیلکر یک ناب ی یدرو وتی



 ید 2 IL 9م سط <
 قرهشآ نهءرب ( یهو ک نادار یدربو تشهد هلا س رقم

 TE E 5 یبیلاعا ها تطبلط ". یدز iS هب هسن و و

 ل رالادناو هلو چ نآلوآ حت یار )E )6٩ یداوآت

 دوس وه وسهعطق « هبز و لانا »دوخت« هژولادناو » ناتلو دنا

E eS :ا طالع  » AE۱ ُ یذلر و یا«  

 لاا کلاغ ییدسا مشق هک وخ ند رفطم نر قحاط *

 ۳ فرصت هما هام سکه ویو ناماوشآ" "جهلصا

 ۱ 2 7 و همش ! ند دوکر ور نم 9

 ےک دا

 1 لوح تکه -یقجهیاعلوآ س نا هد فک یت هام[ "

E EEیارج  ETنالعآ-  
 هد اتم تو برج

 ق

  هیاناسآ هنارکسع و شیر نت یسوم هدرز جور
 ..یدساهجو و TORE دن تف یر هلیشآ ۰ یزد

  arهاب هعظق ارودامآرتساو زکتادوب ی ی 0

 و a ه لاھ اظ فا هلهج وو - "یی جک

 یافت دلرجدبا لا سا یاسر هد یا “درک

 هس دصقم اة ءالعادر یه هما ۳ هت ها ي

 نک ج تكئاتسوم E ید ءس هال وا یقه

 ۱ ی و د: :ِ ندتیارس :هاطلط ۰ ا
 3 Eتن تفسج , قد طه هم هما تب رج رد *
> n ی تب تم دون فا er 



 °11 ۰ ( افاخ خراب )

 یتسلاقهدرب ینادنل و E هن دورو ی یدتا برج

 .نورقمهتنل صولخ .یدتبا ما ینسمهمهلوراباهوطخ رب ًاعطقو

 هر » كس ر هو نایوا یمف یداهاصر او
 كسلدنا هک مرلس هد . ردقو تحاح هاب یتکحهدا دلوت

 نایوروا .یدا روالشاندهقفدو هتشيا یلالحمضاو تس ولغم
 و ناتسراح هرکصندکدت اماکن الوج

 احصاورسکیتسهناباحبلاع رکف كن اتدوع هتفالخ زکر هلق ر

 یا فقوتنلبر و هقراطکلب .لکد «لهترام لراش» یثشندآ
 نوح لاک یالعا درح رع :ترضح نمر دا ۰ یها

 هدادرتسا یناح شیراقرب كنهیسوجتموکح هجوق ییدتبا حتف
 سلدنا نابالشاب هللا هنناسه ضارغا ؛ یدنا راشمامهلوا ققوم:

 . یدمهلدنا هظفاع هلسرب شیرافرب هسیا ندنناح وتق

 یسغوط اهد .تعا داشا هسرهاكاسوم ريما «قراط

 عیاقو هکهراح هن نکل . یدرتسلا كمهمهلا دیدشت یظبغو نک

  كراناق هجو ناوکود . یدروسدا قوس ورلبا یا وات

 توفتقو نوجا قاطتفا ىت اتن كتهمظع تایرفظم نالسازاق

 ی دنک هتسودرامصخ نالواشلوزو ؛ كمهلورابا نزسکعا

 - تفوق »..یدرویاک مزال تمور و تصرف ردق قحهالیوط
 و په ینارک اذم كن هرکسع یایما .یاینرت ك« سونایلوج
 ندرلهنیفس هسیا یدورو كناسوم . یدرومدا جاتا ی هجیش

 فاشکتسا+ هقرش تاهج كنمسق رکید:یسلدآ قارحاثتمسفر



 ( مالسا خم را ) ۱3
 ءزکد هدنمهقرا .ممخ هد زکوا ! از ر ندهاحم

 هققخا قو یدید « قو تمالس ءراح هقش ندترفظم
 . یدتا حتف ی( هلودس ) ابنود هس هلتلئا هب هلماک تبرفظم

 كیرهدور ندا ذاا تموکح رقمی رهش ( ودهلوت ) هلطاط

 زا رب هدقراط . یدلک یشراق هقراط هلبرکسع هیلاوش كس زوم
 عوقوهراحر مظعهدنعقوم شیرتشهدنرلنب .یدماشل ا دادمإ

 ,مقتسمو نبتم قرلوا هعفد كلبا اهد رابع . (۸۹) یدلوت
 ردق هعان رط ندهس راهلاوش ۰ یدراروسدنا فداصت هب ودرارب

 نیدهام یلوک یحنحوا كنهبراحم . یدرارویلو هدنجا هرز
 یا » :ایاطح هتنرکسع قراط . یدا هرزوا قلوزو یبهقرف

 Ea A ! زکشزوسدک هلو رک 1

 ۴۳۸۲ ۲ .یسدترکها هزگنادناموف  ردءدکوا ]
 ..یدروک هبارآ رب عونصم ندنشید لک هدوشراف . یدروس

 موج هتبرزوا . یغیدلوا یتنهنآرآ ثكکرهدور لا لارق

  راتوع تتسدو ی SS . یدروشود ناسا كل رهدىا

 ۱ . شدلوا رارف "یدصتمو راتفرک ههمظع تب ولغم

 5 د( ریس ه ریل لا ۲ .«یدتارمشس هربص ن یوم ریما یتسهمظع تب رفظم قراط

 هقح باتح ؟ یدرذدبا باخا ىە هبلم تم هسد تربع

 .ماقم یتراقلر اراب و فطات گراط ه دعا 6 كما نارکش ضرع

 «ینهمظعتاررفظم كقراط سکعلاب ؟یلکد كملبا مالعا هتفالخ
 .یندسح قورع تكیاسوم 6 n یادناموق مخح اوکح



۲ ۱ 

 ..یدتبا كي رگ یافت قروه 2

 دنس ادام وق رص ںی یسوم »ەدننامز ناوم ن كلملادبع

 اشرفآ ىلامشو بیأت یرایرر نیدهاج قرف نابره

 < هتس و نکی هدنرهش هجماط یسوم یو :

۱ 
1 
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 ۲ کس ) سوای وج 2 وج -تنوق » « یظناح كن ر
 KL چ ا >=

 aE تا یار 8 « تو رغ تسود دنا

 گا تابع وک ذم رهش نوا قل ا یماقتنا كرام

 ۳ 2 . یدردنوک ربخ هیاسوم . یدر و ر

 ا :رکصندکدنیا طض یایویوآ کرک - ندا اس
SSهل كتهفلخ یتفس لر  

 . قفاوم هير GG یتوعد و كسونالوج . ىدا E کف قیصا]

 ردق زوشل هدنترعم هر والد یددنما ا ( . یدل ۱

 ندور ناتو زا همست « هه رظط » الا < یدتآ قوس يراو ۱

 “ن قراط » رک ا EAA لخاد هی

 ی هس ادت كس چر LS 6 دار

 ا | كناتدو TE "قزاط لج د الو

 _ یهاوتزآ هتززوآ عاط یلدلوا یت تچ كنەعلق ناو نا

 SATS BES اه

 را بارک یک داد مو ینا ر

 : ی دلرءهروک یتزنک كمتصخ قراط . ید اشوف ی طا

 ۳ "نطق هتنکشعب ر دنا یارحا دیر
۱ 
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 ۳ ۳ "“ ۴ 7 ام » مایا و

 ((لس۳عرال) . .
 و و E e E یر 7

 «هرلع وتم راع «ندرلاطخ ل رانانلو ةدراک سار ایا رس ا

 EE ٤ a اا ند کلر نعاظا دذ هر لب . دال وا

 ا قح باخت لیاقم هرات وت و «ندلاضع وشراق 5 هن هتهلا

 رد هغو زن توانع" ند و E نالو غو فو

 درج هو 2 هدننادیا

 دن ون رادغاد e E ةا و هل

 2-5 "هقخات ندتسهرورض خات كنامدقم و یعهربخا علاقو

 یتدواع e موفر » : ردلداع . "ردلکد

 ااو هرانآ هک کک نداقا یئاطو نالوا
 E E BE EE م دا

 یر و صاع نتورم هدشامز ناملار <

 و ترض .یدنا شمالو رايا یروط هسلبارطو شما طبض

 ء ساع ن هلادسع هبعس یهلادع ) هلداع هدننامز ناڼع

 كغخلروطاربعاق رشیسوهراحم ( ږی ز ن هللادع «رعنت هللادبع

 رصم هدنتطلس رخاوا تا واعم . یدکی ندا رف آ نایک

 9 داره هنکح ىرازجۆ سنوت ید » < عفان ن هقع» یسلاو

 - الود ین لو را« یک ۶ يارصو نیک کس ینهلالسب نهاطا
E اوت :هناذتاس طرعوص E NESE têz, لەطا را A 

 یو هرحیآ نا یسیکر ككرایرب رب یتعجر طخع طقف «,یدا

 هلو شا هل رک و2 "ده رتا هد رهش ناوریق یکهدسنوتو عطق

2 

 و لا ی

 فا 0 4د ی انف دو رم
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 ۱1۱ ( افلخ خراتر
 طرح رح ندسالطا طرح رحم هدف رط لوک .تمالسا

 یتاخزواجتم ندنویلم زویوشلوا راشتنا راثن هما ردق هریک |
 تدم د رص چکا كرش ردفا هل ا زا
 E دوا كنحو دنه ندنطسو كنهسنارف .هیمالسا 1

 ندنرااوع موق درک یار :هتردورد ۱به نشاط
 : یمظعا مق كنسهعطقاسآ . یدیا ار دادتما ردق هر هس ور

 ردو هاج سوروط ندنسداو رک ؛هناتسکرت ندناتسیع 8

 . یدیا رونلو هدشهرادا رز ثنملسم یاقلخ یلح 1

 یدنک كمالسا ندهاح هدننامز هساعو هوما یافت 6 . 
 وواقع هاس طرح رح یرلکدتادع ناھا دسهنس راناح وتق ۲۱ ۱

 ِ ماظع ناطالس َ یدل واهطسا و هناه هب هدبعا رتازح كمالسا ںی د

 تاهح كنسهعطق اوروا هدنراتلادع نامز كننارضح هنا "ِ
 . یدلوا رقم هبهبمالسا تسدم هد یه رش ۲

 ی و /

 نانم ۇل ارم ا: ىح راب سلدنا س. یاحوتفس ا ۷

 اها هرکص ند ساحو نارا تی هللایضر رمت ترەح "

 ا یجاضاو حرش ثقطن يدتسا دارا ایت هب هتندم |(

 سل دنا هققطا ىف ر.ابسهصالتا هصالاخ كنک هتوا یی ۱

۱۱ 
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 ( مالتا مرا ۱۹۰

 روطا ربا امور قرشو نالوا یلروتقف هر قرش الا

 سملیس ءتنوب .ایسا لوچوک ندبا لکشت یتمسقرب كنفل
 ها و و نم SO ءرصم «نیطسلف هه روس

 اق هتسالتسا رود داران اع ندننامز قیدصلارکبونا یرلتلابا
 . یدلوا همالسا كلام هممضرر رر هدهفلتخم 2 راوت

 وز قرش هنن .بولوا ندنکلروتقف هر ایلیا استار
 اعاد . یوتاب « كبروئ» نانلو ندنسازجا كتغلروطاربعا

 اعلق انودک ام .سارت .ننم 5 یرادقم رر كنب رلهعطق

 احلا ه همالسا دالب چ کت ندنرویط كت هلع تلود یرل

 . یدّسا

 دقاض ید | نامند هروک هغیدل وا نانتسم ندنادافاوشا

 ادم مع هللاتبنارونرب قالراپ ردق كشمش «تکرحرب عبرس

 دلع .یدلا هجا یا ارون EEE هللق تدمر ییفرطیه

 رع رس و ردوو ندر عا راشنا هلتعرمس ردق تیمالسا

 ۲۰و نح . ردندتساح صلاصخ كمالتا ناما

 گرذک همالسا رکسع هکردراو نادلبو الا هڪ رک

 ادصقمرب یک ت راجت بت لا ینیدالوا

 کرارق هراناماسمهلران ولم نوک و یره وایم كن راتخاس

 اعنا هایسهطساو هحتز یارسا درج كتيمالتسا.. ردشلوا

 دسیا ن EE كسار رون 8 ل ۱ ۵م اعا یدلا

 3 تویتر

 دا از یا زا



 ۱64 € اغاخ خراب )

 « نوساقر اف » و « سم » ندحوم تب ات نانلو هدنسهدنام وق

 ارخؤم ۱۰۷(۰) یدناطض ینمسقر كناسوغروبو ی رار
 ,يدنلآ یسعطق ءنەک اد2 ا رک

 كلام عیسوت ردقهنیرهش « روت » و هنلحاوس یره « راوول و
 همه كرما E « كللادع » هدعل . (۱۱) یدلدا

 «یرلرهش « نور » و «السرام» و طضیتهح « سناوورب)

 رصعقحر .(۱۲۰) یدلدبارخست رار هلنا دالب یهدقآ

 رويل هنسرافرصت ریز یر « هنوژ » نیدهاحم ةقرفرب هرکو هک
 .(۲۷۵) یدا رولو لوغشم هللا انع هدرلاروآ

 تارغ ایناتیر نالوا یلابا یجنچوا كرو ەر لوع 1
 . یدامهلوا هاکهخرح ملک

 ةلاةدایز» یهر زج الحس ندنکلروتقف هر الاتا بنات
 یراتلابا اشرف آ و « یبل » .(۱۰۰) یدنلوا طض هلیدب «بلق

 ۲۲(۰) یار هد یر ط «حرسیانا دعسنا هللا ۶

 هدننامز هواعم هنناحوتف یرلتلاا « ااتروم » و « ایدمو ر

 ناسح » هدتطلس نامز ك « كلملادع » . ىدنلوا راد

 طبض ییایجاطراق هلرتیرایا یتاحوتف « یاس نامعن ن
 ریصت نن یسوم هدنامز « كللادبع نا دلو » . (۷۵) ی ,

 اماع یییلامث یاھرفا یک ییدتیا طبض یسەغطق یاتیروم|

 . یدلیق نردحوم هرمز هاکنالوج

 ی )۰ بز یر تر



 گ ) مالاسا رات ) ۱۸

  ینسواق هراح هلهجوو ۰ رلیدتا یطخحت ههیمالسا كلامو
 یسهعطق هروس قرهلوا یەت كلو . رایدجآ یرلیدنک

 سلبارط هللا هرصم ٌهطخو یراتهج ناتسغاط و ناتسدرکو
 ENC اما ترم
 . یدتا

 كن رلترضح هنع هلايضر نرولا ید ناعع ثلا هفلخ

 رار هللا ازح ماط ر یسهرزج سارق هدراتفالخ نامز

 اد مالسا ع لا کد ی

EE 
 امور کسا . یدلدا ماود هناحوتف هدنامز هوما یافلخ

 ؛لوغ : همسق ترد كکلاع نال و هدنهرادا زر ود

  لوغندرلن ویو ییدلدنا مش هتیراتبالو ایلیا ؛قرش .ایلاتیا

 یفیدلوا ےہ 2 هنیرلس ایا ایناتبرپ « لوغ . اینابسا یروتقفهرپ
 یسهعطق اینا | ندتلاا چوا ویشا ۰ یدبا شلرتسوک هدالا

 یسوم» هدعیو «دازنا قراط» هدننامز « كلملادغ نا دیلو»

 تیمالساّدزوح لخاد هلی راته فیس كراریمایهدنمان « ریصن نب
  تمنغ یسریزج اینودراس و « ارضطاءر زج » یک یفیدلوا
 . ( ٩۲ هنس) یدلف ندهاحم ءصز

 ۰ ریز كوما مان « هعمز » لوا لا . هتاحوتف كنلابا لوغ
 - هسنارف . یدلوا نایاتش تانغ ءروصن« هقرف ناللوهدنسءرادا

 . نورانو زولوط « حتف یتسهعطق « ینامتتس » نانلوب هدنلخاد



 ۱5۷ ( افلخ خراب )

 كن یرلترضح ( هغ هللایضر ) رم ماما ننمولارما نالوآ

 ۰ یدلیا تم قرص ههسارا تاحوتف . یدلوا ورب هسرتا

 هدنمکح رز كنسهمضعم تلود ناربا هدنفرظ هنس زکس یه

 . یدلوا نابمالسا تیاد هاکحوع نادلب و كلام هل, نالو

 یا درحدز . یدربا هتنرادودح نیجو دنه یرلودرا مالاسا 1

 درک ندتشت ردق هلا ءازوام ةرددنا د
 هم نما وف هرم ما فسا ریش و

 هغلب هطخر یراترضح نانمُلارما هدکدشا دورو ههرونم

Ssاف یر رقم ها نیستم ار  
 ثلود . یدتا رکشت هنغبدل روس زاحا قلا بلا كو یهدنتح ق

 دادرتسا یبرلرب شیراقرب امدعبو یغیدلواوح هیلکلاب كنەيسوجم
 هراناملسمینک الا و لاوما هرات | قح بانج وی رکح همهدنآ

 كرلنا هسرلردبا قالخا لیدبت هدرلناماسمو یغیداق
 ٥ نا ۱ ناس eS هم وقر و تو زدنلا 1

 2 کلا :ماشر وق ندفرطر چیه هدنقح تماو ن » "

 .یدر و تیام هنسهطخ هسه( مالک « مراقر وق ند کف رظ

 تبوت ه و ربدش اهم هرنارا ا هلهح وو

 كرل بیع نانلوب هدنسهرادا رز كتخلر وطاربعا امور قرش ته

 هب راح هلرلبانارب ا قحا ؛ یدا كجهلک هنسمل ا و

 هت دودخ ند نظار ا امور ڭكمالسا رکشل هدهرص ییدادا

 قاضا هارلیارا ندید زلال وقف یرامور یسعا برق



 ( مالسا رات ) ۱5۹

 E نیاوقا ه2 توغد فرات رضح نمدنفا بالاتر
 لوگن نددافقتعا هیراب دحوت كرءدا لر ییتسرشتآ
 تلودر چیه < نولو حر توده رب چیه ا ندکدسا

 رفس : یدنلو هدهدراب هلماعمر نابلوا دوهشم للثم هدهدمتم

 ندنوکو هتشيا . یدسا قیزع یوا هما .رقحت ییوبت

 ینج هلوانیماسم تانغ لویخ لاماپ كنهيسوج تموکح 1 رابتعا
 ا .یرارضق تارک .- یداووسا ر مارک تاک

 یکحهشود هنامالسا یدا رز رر لصن ناماتسو تورم

 احضار 6 هفا مه رک ره یدو ات باک قو

 ندهمرق تایرفظم ردق هتناعره یک یه هنیدب كنب ای

 : یدلرب و رخ

 ا د سهنکس ناتسنرغ لوا ند لآ

 ریز تكنبراتموکح امورو نارا یک یيدلديا عج هبهدحاو
 یاداصو هل یىل | هداحنا راد ید كنابرع نانلو هدنسهرادا

 . یدنا ندهیوس
 هنع هللا یضر « قیدصلارکب وا » هلالوسر هفلخ

 هرلکلرمتسانم لخ ادندیاروهظهدن راتفالخ لئاوا كن راترضح

 « هنیراتهج قارع یتمه كنیدهاحم ءرکص ندکدلرب و تیاهن
 هنکلام برع نانو هدنسهرادا ریز كنهسوحم تموکح

 هقارع تهح هدقرط هللق تدم . یدسا هحو یضوط

 تلخ ههللالوسر هفلخ . یدلوا همالسا كلام زو لخاد
 ae, LS ت او جی یر د EERE EAD gag kT ET Fy egara دف

 ویو جوی وب و ۲ A ces مس +

my ra rm ag? tee 

e ی 



 ۱5۵ ( افلخ را )

 ق هدبرغ « هیناریا هيسوحم تاود هدقرش هکردهدکلروک

 اهد . رذقلروطارغا امور قرض هدطسو ء یلر وا
 لالحا راحود ینلروطاربعا امور رع لوا ندمالسا روهط

 .یدروسلو رظتنم هسدورو كنراحاف مالسا یمسقه قرهلوا

 شلاق تموکح ىکا زکلاب كحل هروط وشراق هتیمالسا
 هعشعش ندزاخ قفا تیمالسا باع باتفا هکاتقو ۰ یدبا

 یفوسخ لئام هدیلاقا رد هلرلنآ . یدالشاب هفلوا عولط شاب

 دفا لسو هلع هللا لص تلاسر رخف . ی وط زو هغلوا

 ناتسعندن راقدلوا ثوعسم هسان هفاک ان و یرلت رضح

 موق نالوا و ریهطت تاذلاب ندنسربس ثول یتسهر زج

 2ا یک یرفدروب داوا اس و زیر
 عدصاف » كرهردن وک راریفس صوصخ هننارادمکح هرواحتم

 ۱ هع مش غیاب یتیدلوا ا هلا یل اج صا « صۇتام

 شح یثاح ندرانو . یدبا راشمروس اها ىسەسدقم هفطو

 وللثم یتیدلوا سوک ق هدساحا ه هعفاو توعد

 نەوەى دلاو رصمو « سونلقا ھه » یروطاریعاامور قرش

 هداعا اززعمو فطلت هلهجو ینیداوا قيال ی یوم ریفس

 .تردق هسا « را یسارسحح م ۰ یدلوا هدران دا

 ناخ قرهلوا رورعم هلاقا یداع هنکلام تسو :هتملعو



 ۱ ( مالسا رات ) ۱

 غ كنومأم . یداوا روح هرح نالعا هفلخ ندنکیدما
 نیاعتطسق یسهدامر كنهدهاعم ییدلبادقع هلا لشیم یحنجوا
 دهناخبتکو ىدا ترابع ندنلت هدادغب كنیرب ندنرهناخستک
 :اضار كسوسلطب هدنسارآ نافرع لازخ نالوا زونکم
 زاسلهدنل | یعان « یطسحا » یو .یدنل ون ىرلار راده واس

 [ شوم یر هک ی دا دوح وم و .یدر دتا لش هن رع

 یسح رب كلرلن و هروکه نکدلند . یدبا لومعم ندجنوت یرکید
 ؟دنرود نومام لصاطاو . ر دخلا لاىعا ندنفرط سوملط

 مولعو یدلرهتک هنلاح ن رع تتکم رر قرطیه كن هیماللسا كلام

 هلحزا . یدتا قرت هجرد قجهردشاق یرازوک نونو

 ۲ اشن یسومن هلل ادع نا دم هدنسا_رگ « راحنس «

 یعافرا كطق یک ینیدنلوا فمک ی وک كضرا هلسهطسا و

O۲۱۰۰۰ و  
 تیدح كنومأم . یدادبا هحاسم یلوط كنەفاسم كاهحردرب

 یسالوط دب هدرا نو و :تایمکح .تایدا « مرات .هقف

 . یدنا راو

 ۱ € ۵ وب
 هک یتمظع ك رغ كلام هرکصرصع یبا ندر چ

 (۲۵:هرقن) هلیح و یندنل وا ناس هدنص وصح ثح ۰ ۸1



 or\ ) یا خراب (

 .یدتباےدق باده ثاطر و یدزدن وک-ترافس تله ر بل ست 1

 هدى راهلدا هاه رهظم كراناتنرخ ندک هت رامز نیرشس ِ 1

 لاک یتسهناتسود تعجام كنالراش نوراه ۰ یدلبا ماح

 ؛لیفر ؛تایرطع ؛راشا رادتمق هلناقلابو یدتا یلت هست

 دوا رب بت له مد هل «رداح رب عساو هدنل وصا بر

 هدناحه تك غ تقو لوا .یدلا ادها تعاس دالاحرب اه

 قحهالک | یتمکح كتعاس و نوعا كجا هق اع ی
 . ردیفک كمما هظحالم ینفیداعلوب هسک

 تامکح . یدلوا فلخ نومألا لوا كن وراه
 بغ . یدلجا هاساو ددجح رود رز یی نوجما تاضار 3
 «هتنرودسلشرب هدنخ ات ناتسنانو ی رود نومأم یراخ روم

 . راردا هشت هسرود یول ىح درد نوا هدنحرا هسنارف

 یاضارو تامکح كنهناحور تموکحر هد رات .یسبرغوط ]
 هدهمالسا تموکح یرهلواهعفد كلبا یس۱تمه هنسیقرتو مشورت

 یک داوا بستن هتمکح تاذلاب نومأم . ردشلوا دوهشمو
 اجو املع كماوقا غا نکا یدو یی

 ,كياماعو امکح ندا روهظ هدنرود . یی اباطع لذ 8

 وما . ردنوزفا نداصحاو دح یرادقم هرات | ناک هاديه

 هدهنطنطسف . یدا راو یقا ص هدایز كب هده ضار مولع

 یغیدنل و تاذر یحاص الوطد هده ضار مولع هدتماب «نونل»

 .یدّسا توعد هدادغا ى ۱ هدعاسم هنونل روطاربعا



 ۳ ۱ ( مالسا 2 رات) ۱۲

 رانا كنيمدقتم یک سدلقا «سویملطب ءوطسرا «نوطالفا
 رارا وا NG هات نالوا سات . یدر دتا همر

 راماعمندرلب روتسا نکد هب هحنشش معمندب ع ءرولب دبا سپردن

 هدعلو یرهش داد هدصا لوا هدهاسو . یدا رونلوا بصا

 مولع . یدلوا تسدم گه زر یقرطه كنهمالسا كلام

 هلا رامو ر .روصاملا .یدالشاب هراشاهفار طا نداروا یراعم و

 هرروا قلوا هسرح تایمضل هدر رو دهاعم کیدا دقع

 یساناطعكنهفلخ . یداشمتاذخا ینراٹ | كنامکح نیمدقتم

 ۳۳ ا ا دا نانو لس یا و
 هب هج ع هب ریطاسا تااکح یک «هسیوادو «اداانا»یتحند هسایو

 يَ ا Ê یخ هته ع یدهلا . یدنلوا له

 كف رش عماحرهو اشنا رلبتکم صوصخم هناصحت قوقحو

 ید ر دنا ات هسردم رب ۳

 نالحا یداملا یلغوا كن ا و یدهلا یلغوا كروصتلا
 یکید كندهلا نکل . رلیدتیا عطق هفاسم یییخ هدیقرت ءارهش

 .یدقار هداکلوک یران | یاقرت كنرود دشر نوراه غوا

 ید نا نورا یراربعغق نوطسو کرت تورا

 ارا روا بر همای نورا هقالخ ماقم رارضق " 1
 هدغیاهقااتیتکو شوزاش ءادشرنوراه .یدرارر و وکرب و

 هلا هقلخ .یدلوا لصاو ردتهتعمس كنالراش رک لوع

 اف نا هل ر یاش و



 ۱۱ ( اناخ خراب )

2 
n یرصع دسر نوراه g~ 

 ( یرود نومامو )

 وب ي رود تاما كاع یاهلخ < و

 كسابعوبا . ردینامز یرللوصو هر یالاب جوار كنب رابع
 كوي كاهنسیلاعت . هنسهبرکف تایقرت كبرع بيج موق یفالخا
 عضو هرارهش هڪ اهد هقشب نددادغب . رایدتبا راتمدخ

 رلههشح ۰ رللودح ۰ رابارسناوراک < رللو . یدلدبا ساسا

 نوزفانددحیددع كنه ربخوههملع تاسسوم .یدنلوا اشنا

 لو لی كناسداو نونفو مولع ی . یدلوا

 ناش كروصتلا . یدتبا ناه یشیاسا و حلص « عیسوت ینراخ

 تبغر ییدرتسوک هتفرعمو مع بارا ؛تهج ندیا راعایفرشو
 هارهاش هدرودو . ردته ییدلبا فرص هق راعمو مولع رشنو

 لوا روصتلا . یدلوا یموکح هساع یافلخ یرهر كنقرت

 . یدتا وزا یسەھرت یرع ناسل كتهنانوت ا هد شا

 كلام نوجما قملوا صالخ ندنصعت كناسلک هلا روطاربعا

 .یدلیا مادختسا هدصوصخو یرلیروتسن ندااحتلا ههمالاسا

 درط یرابروتسن نانلو هدهفروا نونهز یروطاربعا قرش

 هقارغ «یرلتا هسا روضتلا : ىدا شا سرخ ی راتکمو ۰

 ندهسانو یامکح . یدلیا فطلت هدهصوصخحم تروصو بلج



  ( (aمالسا را (

 هلرصان.یدردیا فرص یتوقهجنالوا نوجما كمریک هللا رابولع
 نوک الهیغوا كزکاج ینیدلیق طلسم هنیرزوا هیمالسا كلام

 بولغم هدهسیا شمقج وشراق هلرکسع هفلخ .یدربتک هدادخ
 :ناما نوح! :یدنک اردک تدر وک اله یمقلعنا .یدلوا

 هدنرکفحاصكنوک الههدنندوع هنیدزت هفیلخ و یدتسا لاصحتسا

 یتکجهریو هنلغوا ككنهفیلخ ینسهعرک یتح . یدلیوس ینیدلوا
 هتجراخ كرهش رار هلا یلاها هفیلخ هلهجوو . یدلیا نام

 تلود هلهجو و . یدک ندنجلق رانا یسهلج . یدقبچ

 ید دا ی ۰ ۱
 رصضدسنالمروف ندماع لتف قرهلو هدهاخسح زکلا

 تنموکح هدرصم تفولوا .یدتا تاسنا يو رارف هرصع هاب
 ریمایهددادغب سربس صهاظ كلم نان رام لوک نوک رخ ندا -

 :دیناطهفلخ یرصتتسمنوجاقع ازق ین رادتقا و تیثیح لر لا مالا
 هسرزوا كنو . یدنوقوا هطخ . یدر دتا برض هکس همان

 لا لع لکوتم یتاهن هک یدتا روهظ هفلخ تردنوا هدرصم

 ناطلسزواب ندهننامع نطالس ینهبمالسا تفالخ تاذوم ۰ ردنا
 هلوبناتسایسودنک ردنا كره رات رضح ( هار باط ) ناخیلس
 لا نادناخ ندرل.سناع هبمالسا تفالخ هلهحوو . یدلکح

 یدلبا لاقتنا هناعع . ۱



Eیدّسا طرض 2 0 ؛ یدبا ۳-9  

 هتفالخ ماقم هللارعال ینتقمهلسحیسمتک هنتهج لصوم كدشارو |

 ندا توک هدا روس هلنا اهرفا لامخ هدننامز یضتسم
 هفلخ هد ر صم ولا ن دلا حالص بورا هتاهن یلود نومطاق ۱

 كلام هلمحاب !دعام ندنسهعطق سلدنا : یدردنوقوا هطخ هنمات
 . یدالشاب هفع وقوا هطخ هنمان هفلخ هدهمالسا؟

 هتناهن هدیهوما تلود سلدنا هدننامز هللا ندلرصات

 .یدلوا رونوقواهنمانرصان هطخهدهبمالسا كلام ًامومع هلکمرا

 كو هدطسو یاسا : یدهدنآ یاس نیو
 هدم نیدلابطق ندنراهاش مزراوخ ندا لکشت تاودر

 رب هلبواهلهج وب . یدتنا هلاوح هناخززکنج ینیدات .یدنجوک |
 کل رسیدن و كرصان . یدلق طلسم ههبمالسا كلام یلاط |

 . یدریا هتباهن هلیب هیسابع تلودلکد نیدلابطق زا |
 لسی رکیعرابا:هدنطسو یاسا هدتنامر ت یا و
 . یدروسدبا ماود هدقمتق | یق مالسا یک

 هعیش هلامصحتسم نالوا یسیجتدب زوتوا كتيسابع یافاخ
 ندلادّوم» نالو یمصخ كنهساع تفال> . ىدا هد هد

 ین هیمالسا تفالخ یم#اعنب ا.یدتا در زو ه.دنک ین« یم ع نا



 (مالسا شراا) ۱:۸

 معرف هب هطخ ور ۲ هلا یتسهرادا روما كدادش و یدتا

 ۰ یدربدتبا هوالع هدینمسا

 .لغوا کیا تافو هلودلازعم هدننامز هللاب عبطم

 هندحسم ا یهاطوا . یدنلوا بصن هلودلانع

 هنکرامماقمكرءل روتک هبهمرکم کم دوسالارخ ییدتا 3

 . (۳۵۹ ) یدلدا هداعا

 گكرهدنا هبرام یشراق هرلکرت هلودلانع هدننامز هللاب میاط

 یدلکهدادغ هلودل ادضع هسرزوا یدادمتسا . یدلوا بولغم

 ..كنلع ترضح . یدلوا یروما ریدمو رزو كعباط هفلخ

 . یدنلوا اس ندقرط دضع ییداعس هبرت

 ءیدتسا لکشت هقوحلس تلود هدناسارخهدتنامز هللا ما

 .كلم ندرابهپو نانو هدندنسم قلایالاربما هددادغب

 .هلکعا ضرعت هک هقوحاس بورترآ 1 مح رلا

 قلایمالاریما . یدسا طض یدادغ كب لرغط ندرافوحلس

 .بولتوط مح رلاكام .یدوا ىلا كنهفیاخ .یدک هنیدنسم

 قوحلس لا بولو تیاهن هو لا هاهجوو . یدلدا سح

 تیوالخاب هعاوا ام فکخت

CDEمو هالا را  
 . یدّسا طض ییلرش سدقو هک اطنا .اهر كرءدیا

 نایدیالبادومسسم یک ی مارا ده
 . ه یدلاق هدراقوحلس هلغ هده راح
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 ( اماخ غرا (

 . یدنلو ا نولم قرف هدننافو

 هبورکز نالوا یسر كانسهقئاطهطمار قهدننامز هللاب ینتکم
 ۱ ندمشاه یو طض یهفوک صخشمات 1

 هدنتعم ره ردب و ک رکعت رزوا .یدا شمتک زا كرەديا

 ماقم . یدلدا هلازا یدوجو رار هلا یک نالو ۱

 . یدنلوا طض رارکت ید رصم نالبرآ ندنفالخ
 طض یکم یهاطوبا ندهطمارق هنب هدننامز هللاب ردتقم

 هنسوف مز یرادسج كرهردلوا ییملسم جاخو یدتیا

 ان SES هفوک بورایوق ندنرب یدوسالارخو یدنآ
 یاضا مالسا لها تدم ر یخ هسرزوا كنو . یدل

 . یدمهدیا حح هضرغ

 نفع هساع توک ا هللا یخار

 قلایالاریما.یدل وازالوادفا E هرالاو .یدتسا

 رامور .یدلر و رانامرف هرزوا قلوا طورشم هدالوا یدنم

 یلیخالرهییروب هنیرلتهجتوب رخ هللا ودرار ثلیشک كيب لا
 «هلقمناهروهشم نالوا یرزو كىو . رلیدتاعاشا تاراسخ

 : یدرب دشنکد هنس زاب خسلو ثا یفوک طخ

 لکشت تموکح ر هدنما هوب E a للاب ینتقم

 . یدتس۴

 هل ودلازعم ی رس كرل و هدنامز هل 0

 طض ین دنسم قلا سم الاربما هدهسلا شما تعس هب هفلخ دما



 EN ae 7 ی < مص حص وبە موم خا ۰ ۳۳ت

 قم تر ۱٤٦

 را رفظم ییدنارف كنالراش . یدنلوا یطافن ا باده ماطر

 : ردد فاقاتاحم نلیروک- ندنوراه ی رظ

 هفرش كلام .یدل واتس 3 داد دهد اهر كرما ھ

 هرادا روما هک ردقوش < یدلاق ةد ا نونفو مولع راونا

 یرود نومأم هکر دنس هتاصخ یا و هتشيا . یدلدا لامها

 هدكرابدا رود هدلاح یتیبدلوا فلخ هنرود نوراه هدملف ال راب

 . یدلوا یفنالشاب

 یللا ندنکیدلروک قلزسنوفیوا هدرکسع هدننامز مصت م

 ریما» هتنران ادناموقو یدلدما لیکشتیسودرا كرترب كلشك تس

 یلکشت هددادش لرد ینحار هلو . یدلر و یا « ا|صالا

 جیرس یوحم كنبراتموکح و صیقنت یتوق كنیسابع یافلخ
 كالتسرب تب عور همای « یهذم كباب » هدرودو . یدشا

 یدلعا راششا

 ینرف 2 ناسح ترضح هللاىلع لک

 سلف هدنامز كو . ىا حم ندنن راز قرهقس

 : یدنل وا حتف و ءرصاحم یرهش

 لکشتیتلود«ناماسی»هدرهنلاءاروامهدننامز هللایلع دمتعم

 لا یتهدادا سار هدرصم ید نولوطن دما یک ییدتا

 . یدلنازافترفظم هدهرام نلیدا رد . ىلا

 هتفالخ ماقم . یدلل وا مظنسن هنزخ روما هدننامز دّصتعم

 نیح نکیا دوجوم مرد یدب نوا هدهنیزخ تقو ییدک



 33 زهب ق کیا

 ۱:۵ ( الخ خراب )

 . یدردلاق ندههروا یابرا بجدمو یدهم . یدا رارئاسا

 ودرار نالو هدنسادناموف دشرنوراه ییغوا هدننامز كنو

 . یدک ودق هنهاکشب ر رادکسا 1 رفظم

 ا سا

 :ردامز ,قالراا كنهبسابعتفالخ یرود دیشر نوراه

 ۱۳۱ ره دیار ربا كلام نانو هدنسهرادا رز كنوراه

 ا ر هدننامز كنو :یدا غساوندنکلاع لاب و

 ماقم رار هللا سابع لآ رلیکمرپ . ردشمارغوا هرابدا یلابقا
 هدراتمدخ كوسه همالسا تلمو ه هساع یافلخ ره هتسایر
 دنا قاومو تامدتخ . یمر دااح ندرت . یدبا رافقلو
 ..یدشلوا بصا مظعا رزو ندنفرط سانع وا لباقم

 رک مر نوراه ارومو فا هدرازو ماقم هاو رو

 2 ىلغوا نا IIE TEKE نابع ین

 یدارک هنرازو ماقم و تمدخ قوح هوراه

 دلم كنبرود نوراه
ر لضف یرللغوا هلا یح

 ۱ ه

 : ءردناتراظن هبهلدعو هبعرشروما لضف . ردراو یخد كوس
 ها و یار وتو هاب یا

 یدوجوالرفعج .رایدارغوا هبضغ كنوراه ءربندرب رایکمرب

 هیهحبتن و هدیرارادفرطو یذلدنا ینن لضف هلبا نحو هلازا
 .نروس.مکح هداسنارف" دیشر نوراه هقشب ندنو ۰ یدارغوا

 هلا ارفس ندنفرطو یدشرک ههناتسود تاسانم هلا نالا

۱ ۰ 



۱: 

 سمت هاب دشرتسم ۹
 دشرتسهس یاب دشار 2

Nرهظتسمن هللا سال یفتقم  

 یفتقمن هللاب دحنتسس ۲

 لار وبا یک ۴

 وضتس مس هللا ندا ا ۳و

 رصاتنب هللا عاب یهاظ ۵

 هاظن لا رصتتتم ۳۹

aE ۳۷صنتسم س هتان  

 هدهسلا كمہم هامد كفس ردقه ره سانعونا ندرانو

 ین رهش راس یدّتسا نسسات تانسح و تاریخ قوح كب

 . یدلبا دانا رقم هودنک یتساروا كرەدا عیسوتو نیز

 .تقالخ ى بولوا زراوخ لح ی ءروصلا رولا

 .هلب ماك | هلم یا سا رس منا نالوا یداب هتسسات تك هبسابع

 هلتهج کیدا لوق یلضاف نانلوا فیلکت ندنفرط روصنم

 زر ات هک و هدرغصیاسا روصنم .یدلدابرضو سح

 لکشت یسوما تلود یلدا هدننامز . یدلوا تاحوتف لئات

 دا ما ةفالا راد یبیرهش دادغ روصم ۵ ۵ ( یدتا

 ه ردد ودعم ل ا كا كيە سابع یافلخ هدح را . یدتسا

 هک یدساروهطظ یهدم «همشاه»هدناسارخ هدرود ىدهملا

 همالسلاهلع حون هدهو همدا ترضح كقحبانج (اشاح)
 هنکیدتبا ل ولح هنتروص«عنقم» نالوا یسس وم كرهدمو تاهنو



 د ےہ دی

 ۱5۳ ( افاخ مرا ر

 ( یردارب كحافس ) روصنلارفعح وب |

 روص:.اس یدهل اد

 یدهمس یداهلایسو«

 یدهمن دیشرلانوراه

 نوراهن نیءالادم

 نوراهن نومأملا

 نوراهن هاب مصتعل |

 مصتعمی هللاب قئاو
 مصتعمن هللایع لکو تم

 لکوتمن هللا رصتنم

 مصتعمی هاب نیعتسم
 لکو تمن هللا رتعم

 قئاو هللاب یدتهم

 لکوتم نب نالع دمتم

 وتم قفومی هللا دقتعم

 دقتعمن هللاب نتکم

 دقتعمی هللاا ردتقم

 دقتع«نس هللا رهاق

 ردتقمش هللاب یخار

 ردتقمن هللا ینتقم

Eردتقمم للاب  

 ینتقم ب ہللا عاب م طم
 عیطمنب لات مداط

 ردتقمس قحسا هنا رداق

 رداقن هللا اب ما

 معاق دمت ن ہللا یدتقم

 یدتقم هللا رهظتسم



 ( مالسا خرات ) ۱:۲

 2 ندننادناخهوما.ردشمتک هنلاح زوخا ردق نود شک

 نجرلادبع زکلاب یک ینیدلتروق یرازم كزبزعلادبع زکلاب
 رد عمو واصهنل ربا اومد ناسرک ص لخت لناق ید یهدنمان

 | بيس هنسفلواداب هایمان «حافس» یناکرح یکوب كسابعونا هتشيا
 ۱ . ردشلوا

 مرک ۱ لوسر «سابع لا -. هیسابعیافاخ ۰ ۸
 كساع ترضح یہ كب رلترضح عدا لسوهلع | لس

 ندربمغس ترضح بولوایلعوا كىلطملادع .سابع .ردسهلالس

 ا تا سا فرش هوس هوره« ا دق ا
 شعا تر ههونم هنیدم هوا ندکم حس قرهلوا قرشم

 ترشحیرامروم اه راد لاح را .یداشاوایوصكن رج اهمو

 یاهقف .هلادع ترضح یغوا . ردفداصم هتفالخنامز كنامع

 ثیدح ا رو e ؛ ردندهعلرا "هلداسع و نداحا

 هداحس ۱۶۱- ( افلحاو۱) ىلع ىلغوا كيللادبع . ردشمتا لقت

 نوجا كنا ۰ یدرالبق راع تمکر كس مدنوک تولوا عن
 او ری اوایل ما « دو

 . ردیردپ كسابعوبا ندیا لیکشت یهساع
 مام هدنسه رحم ا ۳ ۳ E زو هساع 2

 یدک هفیاخ یدب رووا ندرللو . واک 4-دفاللح

 ماود هتس رک نون یرلدااو و



 ۱:۱ ( افاخ رات )

 هلسم یتیدنوط كروم نکریلکهدنا تباقر هتنرارکیذکیاتاذ ]
 ES ا یدربترآ یتاقرو كرانا

 هغعل وب هد رل ماع نت یرلبلقارع راناف یرلکدکو د قح رغل

 رادفا رع هسلو هدنهباع كرلبوما ےک . یدردا قیوشت

 تفالخ صالا هباهن لاحو هتشيا . یدا رلرولوا ورب هرلنا

 . ردشلوا یداب ةنعر ندید هما ین كتهمالسا

 هتسایر راد وما یربن دنسادتسا  یسلاها قاعو راخ

 سأد رازاقاب هل رظن بلقت رار هتسراتموکح و و ضارتعا

 یاب وما,یدنا راتسا یی تر ندد الو تر

 جنک اهد یک یرلکدروک ت تادر كحهشش ندنوس نادناخ هد

 ثمالسا لها هسا لاحو . یدراردا هلاز | ییدوجو نکا

 قردهل و ایا كوا یئاسارخ لسمابا تاهن . یدا ررتر ۳ یارف

 اع را ندت زد تلاظلاذع :نیاع ترم نی
 هلا رلبوماو یدتسا ناما یت رفظم هنهبلع رابوم تا

 .هحش هراحجر نالو عوقو هدن راتهح لصوم هد راساع

 . یدنل وا قیدصت یتنالخ كرلساىع

 كلورب ءرایوما هدنصوصخ مد ٌةقارا ن جن آ

 تما هدما لوا هب وسمو ناداخ هسما یب . یدشا

 . ىح .یدرگندحیلق یتسهلمح هاش رط تناها و دعل نکنشمر و

 سا یارعپ ۱۳ را

 عماج هما مقاو ءدماش نوجا ینیداوا یر هارایوماو شم



  IRE(مالسا خرات) ۱

 هن ر كن وا (جافس سلا هللادبع ساععوبا) یردار هلکمشودهسر ردع دب 1

 هناو ص هده راګر و تماقا هدهف ول هد صا لوا :ساىعوا ی

 لاهاهدهسیا شک هلصوم هلا فويس هش ناوص . یدتا هلع

 هدنسهحت و یدسا رارف هما شندارواو هضم ندنکیدتا در

 هناس رک صیلخت ندنسهع تنلعن هللاد بع ی تكساعوا

 ماشتخ دخ لصاو .هوما تموکح هلکنوو یدامهلوا قفوم

 یدلوا ) ۱۳۲۸ (۰

# 

 ج هیساع تلود رس

 هدهشاس ءرقف -. یلکشت كتهساع تلود -. ۶

 ۳م یر هوما یاهاج هلهخو یی دازتیتوک دا صحت

 جک هوم نیک دک راک یار هشت ها یزهلوا هتل

 لها یک زیزعلادبع نرم یدبا راهسلیا زاربا هناراکنادتعا

TESSTو هدام تاحوتف « ردنا نون  

 راح یهیمالس۲ تعیرش هلشفوت كقح با و رارولوا لات

 راد مک هدلوو O نکل .یدا رلریلسهدنارمشن هلاع راطقا

 رصل تسار یادوش . رایدعوط یلو كن دشار یافلخ

 نادناخ . رایداص ندمیقتسم قیرط .یدتا رتس ی راتریصب

 رلدعوو رلهطع ماطر . رادار افجو روج كدمتا هتلاسر

 ب نکل 2 یدا راز هادبا تست نا دنک یراتلماش ریل

 رابلقا یعهنا رایلماش . یدنا رارروجزو ندرلنااٌماد یسلاها



 ۱۳۹ ( افلخ مرا )

 .یدتساماود .تاحوتفید هدننامز رایوما قرهلوا ندنناکرب

 ندندعو هنیرروس نيج ندیسالطا طح رح هیمالسا كلام
 مالسا لها تكضاختفا ناو ا . یدشیرا هب هساطنطسق

 یا در وک اور فا رسا ۱ جاحو داسفو هتتف ینیدقار هنسهرا
 هنراروس هنطنطسق ندفرطر یدبا هلوا تادءلو تشحو

 هنیرودحهسنارف ندنرزواابناساو ایلاتاو ایلحسندفرط رکید

 هرخ سل خار ضد یایوروا یرلودرا مالاسا نالوا لصاو

 كن هنوکسم تاعطق نالوا مولعم تقولوایهینآرق ماکحا قرمل آ
 . یدقحهلوا شعا لاصیاو رشت هنسهفاک

 اح تاو ی ا
 ناماسو تورث لئانءالسا لها هللا عانغ لاوما نالینازق هدنس

 ه همالساتلادع یخد یسلاها كلام نلیدا حق ؛یکیراقدلوا

 دلولم نکل ۰ رلیدبا هدقماشب هدنحنا هافرونما هبراهلوا رهظم

 تعیرشو لاوحا یرکدروک اور هدنقحتون ناذنات كه ومآ

 قلفوغصر هک سه تایدعت یرلکدلبا باکترا وشراق ه همالسا

 . یدر و

aS 
 هثلادسع ن ىلع ندمت ) ندندالوا ساسع ترضح یم 0

 ندنکدعا افو یرنعو یدهتسا كمك هراکسأر (ساسع
 سما نا روهظ هدناسارخ . یدسا كرت همیهارا یلغوا

 هته كلاود یک ( دم لا ریزو) لالحلاسمو یناسارخ
 دارا ناو یسودنک یا ۰. یدلوا فط لا «میهاربا



 ( مالسا خ رات ) ۱۳۸

 . یداوا غلاب هشوگ مهرد کیا
 دز زعلادعن رم -. یاہ كنه وما لود

 هخ ندن رب چیه هدهسیاشمک هتتطلس ماقم تاوذ ماطر هرکوص

 ۱ . یدهلوروک

 اوتفم هه راحر هدنمسا هیاح ۰ تاللادع نب ینا دز

 . یدریدتا هلخادم هروما ٌرادا ی | ندشیداوا

 فا لیخ ءاس هنتتسخ لاک ۰ كالادسع ن ماشه

e 
 عفو قتساف تا كاع یادز اا نات دتلو

 . یدردا تراقح هلس هه رش فحصم . یدا صخشر

 مس نابز زا تلاع ن دلو ن ثلاث دیر
 . یدتسا ماود هدتنطلس

 قو هلرله راح رتسانم .كالادع ن دلو نت ھارا

E 

 نهب وما كولم «ېکج نب ناور نب دمت نب راج ناوم
 . ردشام

 روا هللا هک یالعا ثلمالسا لها یربندوس نامز

 اما ناملار ما ص وصلا لع .یسهنارکناهج تربغ نلک هعوقو

 اع ےتغاخش كمالسالها هتاخ و نلک هعوقو هدننامز رم

 یسلاها كلم ندازارحای هیمالسا تسدا . یدردتناط

 لا وحاویشا . یدلوا لثان کارو تلادع كدا تمیرش



 ۱۳۷ مدار

 كربمغي ترضح یقرهلوا عونصم ندنرللاد امرخو صوب

 ینلرش دحسمو مده یرلهناخ لوح وک ییدقارب راکدا هت

 نایز و عیسو ید ییهبوما عماج کەدماد ۰ یدسا حسو

 . یدل
 مات « نیش » یرسق هلادنع یسلاو کم هلن یا كديلو

 كمريدتساحیجرت هغ رشم نع ز یت وص .یدریدزاقونوقرب هدعق وپ

 . یدمهلوا قفوم ندنغیدىروق وبوق وبشا نکل .یدتسی]
 هرکصندنتافو هلدلو -.. .كللادع ن ن

 هنططسقەدنامز كلوب .(4-44)ىدكەبر .ناملسىردارا
iهاسس العو طحف ندا روهظ هدهسیا شلدا هرصاح را  

 هدهسیدا ردمو ردتقمتاذو .ردشع |تعحر هبمالاسا ۳1 2

 . یدهعا افو یرمع هارحا یار

 تا اعلس ٠ ناو ن ررعلا دع ن رم -- ۷۲

E: ۱كابیداقتعاو ندتم (۹۵-۱۰۱) ز زعلادبع ن رع  

 هدهسنا .شمهتسا كملکح ندی لغاعم , یدبا تا

 اشا, تمشذ هما. دعما ماود هدنسهقضو هلمارا
 یربن دهن ست : یدردنوک هلالاتس بوناص هدازلا

 یضرءتناسل ناک هلدبا قالطا هسدالواو هب یلعترضح هدرلربت

 یاعرو تمرح نالوا ههللا لوسر تس لها . یدتا

 هنناح ندنکیدع وروک شوخ هدنرظن یدارفا كننادناخ 4

 نوا هدف دل اتص هدیازماب یباسشا هفاک هدنناف و .رایدّسا ردو |



 ( مالسا خرا ) ۱۳۹

 هنحتف كنس ەعطق ارنا سار هکندیزاغو «قراط» نالوا بوسم

 تعشال اد ن نمحرلا دع ندفرط ۱ ىدا ترشاسنم

 رهلا ءاروام ودرا ر مظع نالو دپه ر ادا رر كاد مان 8

 یخد ناورعن دمت . یدنلوا قوس هنبرافرط ناک را یل
 ۱ . یدتبا طبض ینراتهج ناتسدرک

 هقر هسرزوااقو رمعت یاصقادحسمیهدسدق ؛كلملادبع
 ههمکیتلخو یدتنا ناز هلراهوسک یک هبک یا و انب ارضخ

 و سا نیسنارخبا هدسدق كجو فاوط مناع هلا و ندکمتیک 4

 هدنف رطر . ردو ندا ترص & ادسا ندهبمای ۰ یدلبا

 الهلال » هدناکش مرا هدنف رط ۳ ۰ فرش صالخا ۱

 «قلا ندو یدهلا هاس را هللا لوس دیګ و هدنحراخ كنهر ادو ی

 , یدشلزاب

ET ۸۷۰دلولعواهدننافو ثكکللادع لو . 

 كا كرلبوما هحشاحوتف ۰ یامز كنو . )۸٩-٩( یدک هتبرب

 هدرتشاک یرکید یداتسدنه یسودرار . رش رود قالرا

 .ردراشعا كلام عیسوت هدریک ناتکرت هدیسودرارب جنجوا
 اساساهدنرود . یدتساهرصاح ی هنططسف یسودرار یګ درد

 نوجما راقجوچ متب «دسلو . یدربا هماتخ ید یاحوقف
 در شو هراز( اج نوا رلاعا هارو ا : رام

 . یدتسا نعل رلهعطو

 ها یهاطتاح وز بونل و دنا رطا كنون فرش دحسم ۱



 ۱۳۵ (  افلخ خرات)

 .ردیلغوا كمکح ییا الحاو ین هل زعدنفا مسو هلع هللا لص

 نالح هعوقو مالسالا نيب. یرندشنامز ناهع ترضح

 نده واعم ینکیا . رددرفنم بس كاشفامو تاغالتخا

 كنهبواصم نب دز و یدک هتطاس ماقم هابرقنرب هرکوص
 هلماعمد هدلاخ یلعوا كدر نکل . یدشا جور یسهحوز

 نداتدو ىدا شو ر تنش و نالرط نیکی
 . )٠٥( یدجوک

 هرکوص ندناورم ناوم ن كالا دک ۹

 کن هبمالسا كلامهدننامز .(۵-۸)یدکهس رب :كالادعع یلغوا

 هللا تح و هند تباللص هدنکلحینک .یدتبا عسوت هدایز كب یدودح

 ع دما - یورو قالا یر کوک . یا روزت

 هللا دعوهرصاحم یهمرکمُدکم هلباودرارب (ینقت فسو نب جا2)

 نفاع هدعب .یدتسامادعا یاوذ قوحر هرات مح سرش

 یدک و دقاق هان 5 قوح كب هدهداروا هان وا نعت یسلاو

 .رولوا غلاب کس زوب جاقرب یددع كسوف ییدتبالتق قحریغب
 . ردراو تاوذ هڪ ندنعلات و هاج راک هدنرراحا

 فسا لاوحا وشا كمالسا لها یراروطاربعا قرش

 راشعا موم هت رزوا همالبسا كلام هلدع تصرف یلاعشا

 قوحر كنلوطانا كرهدیا هلاقم هرانو .تاللاددع . یدا

 «ریصا ن یسوم یسلاو رصم هدهرصو . یدتسا طرضی رارب

 هتما ید ۳ قراط . یدتا حتف الماک ییاهرف ۳



 ۳ ((  مالسا خراب ( ۱۳

 هدنسهرادا رز كدابز ن هللا دسع . یدلوا لئا هاحو تف

 «ه۵)یدتا حتفیناتکرتلرهک ییرهن نوحبجودرارب نانلوب
 . یدلیا طض یادوس ودرار رګید

 نهنططسق ءودرار نالو هدنسهرادا رز كدیز یلغوا
e aی یو قوم اف  

 ماط رب رکیدو ( یراصنا بويا وا ) دلاخ ترضح نالو
 مولا یرلهرت هلیراعا تافو هد هرصاح یاننا مارک باحا

 . زد وج وا

 ندقدناو هدراک نا اه ا و نوا هب واعم

 . (1۰) ردشملا تافو هدنشاب شبشع هرکوص
 ءدیزب یلغوا ءرکوص ندهبواعم -. لوا دیز -.

 . یدیا صخشرب هرکتسم یتفابق ید یبط . یدک هنیوپ
 اس رک کیک هعوقو یوم هتداح البرک هدنامتو

EESمافقم . یدربدنتا قارحا قام  

 تایدعت ییدتا ارجا هدنفرظ ا ق چ وا ینیدنلو اس

 .() ردشحا رلءراب زاوا هدنلق كمالسا لها

 یحنکیا یلغوا هدنتافو كز -. ینا ةيواعم -. ۷

 . ىدا رادنىد ءىلسهح .روسح تادو . یدک هنر ءه واعم

 یآ جواهلغلوا رثأتم ندنراشبا عورشم ريغ كنسەددو كنسابا

 . یدلکح هرانکرب هلا كر ا د

 ربمفیب ترضح « ناورم --. مکحنب ناورح --. ۷۸



 ۱۷" ( افلخ خراب )

 جواشع ) .یدلا ماود هنس زوقط یتفالخ تدمو عاس) ردع

 كلاظجاخ هدننامزكالملادبع نده وما یافلخ (هدنسه رحم هتس

 ترضح تقو ییداردنوک هنیراستوج زا هلکلرکسع وس
 هبمالاسا تم وکح هلهحوو و یدلوانانج راد مزاعادهش هللادعع

 : یدلاف هدب طب كه وما تلود ار

 4 ۲ و
e هب وما ترو Deu 

 یسج ر ندرانو : ردهیناور یر نوا . هینایفس یوآ
 یدب ناسکس یراتطلس تدم .ردراح ناوم یتاهن . هیواعم
 . ( ۱-۱۲۸ ) ردهتس

Voهب واعم —.  iهب هاش تاح وتف هدیالوا هب واعم  

 د یا ندیرکس ا یاترف وا

 هحدم ینیدل وا ی-الاوماش ا : یدنلوب رار هدنحتف كماش

 رم هدننافو نح كدر . یدروبلو هدماش حد هب واعع

 ماش "7 اضا نینف ظ رخ ترضخ تک وا مان ةا

 ا ندفدنل و هدکللاو هنس i یدلدا نعت یسلاو "

 تورهدننامز .یدالشاب ا YES ىلع تر صح

 . ىیدتا نیبعل راتفمو رابضاق نوجا یوتف یاطعاو یوعد

 1 یدوع یتساس۲

 قوج ًابضو ًاقرش هبمالسا رکاسع هدنسهرادا نامۆ

e VYتولوا تراع ند تردنوا هب ومآ كولم  



 (مالسا خراب ) ۱۳۲

 لت عوج كب هدنسهراحم ناو نم هد هسیا شمهروت

 ناتج راد مزاع هدنحشراب رب قرق ید ماما ترضح . یدلدا

 . یدلوا

 سم امهنع هلایخر لع لنت شرح ی

 مامایودخحم هنرزوا یسلوا تداهش هبرلئا كنیلع ترضح

 قارع هلا برع قارع یمکحو یدک هتفالخ ماقم نسح
 . یدلوا یراح هدرعلاةر زج هلرلتهج ناسارخو هدمج

 .كناقس یا ن هبواعم هسیا یرلتهج برغمو رصمو ماش

 تا اما درس ی ها د فر وتو هدیرکم یک
 روقط قرقو" یدروس تماقا رابتخا هدهرونم ةهسدم ككرهاکح

 هرکوص تدم رب . یدلوا اه راد مزاع هدنسیرجگ رات

 مدشامو دین لغوا یک هو رھا تافو ید هیوانعم
 ءیدتا روهظ یسهعخ ٌةعقو الب RO رات ر شملا)

 ندرلتو هک« یدلوا ر لصاوتاذی کیا ن هدهعق وو و

 کلا ندش لها . ردندالوا كنهمطاف ترضح یستلا نوا
 هتسدم و یدلاق هدنابح نداعلانز ماما یلغوا كنسح ماما

 . یدلدا مانعا هبهرونم

 هعحف ةعقوالبرک رب زن هللادع ترضح -. ۳۴

 <تفالح ماقم هدنکم یرلترضح ربب زنی هللادبع هسرروا یس

 ندنافودلد زر .یدتساهدهعرد یتسهرادا كم رعل اةربزح درهک

 هتسراتهج رصمو ناسارخو قارعو نعو زاهیتموکح هرکوص



 ۱۳۱ ( افلخ مرا ر)

 دعوا تیلاط ها یک کو كف لغو غ
 . ردندرانلک همالسا لوا كا هدناح ییدلوا هدنشانوا زونه

 لاو لضف . ردماسو روهشم هدمانا هنسلا ییلاسو تعاحش

 ماقم یهنس یجنش زوتوا كنو تره . ردما قورعم

 درو با و ا هللایضر همطاف ینلاتش . یدک هتفالخ

 "دللسهلکع !تافو هدنناح یدک بهیدالواكمرک ا لوسر

 . ردشمهلا راشتناو کت ندهمطاف ترضح ےک

 هل ا هش اع ترضح ننمۇملا ماو رم زو هحاط هد راتفالخ نامز

 نافصهدنراوح تارف هللا هواعمو یسهعفو لمح هدع قا رع

 قر وا كمالسا هغ سۇم عیاقوو کی هعوقو یه رام

 ۱ لاک هی هتناقر نالوا یک فطاخب

 هسیایسلاهاماش «هب هحلطیسلاهاهرصب هرب زیسلاهاهفوک

 هبنرهحلط ورییزهدنبقع یسهعقو لم . یدرارویلل وب لایمهب هبواعم
 .یدباشلوا فرطرب فالتخایهدراتهجواهلکقا زارح دام
 کالا هلغعل وب هدنکللاوماش "القتسمیربن دهن واه واعم نک ۱

 . یدتا هدلا ی رلهعاف رصمو نع وزاج ون ادم هدنسی رج مرا

 هدا لع ترشح : یدهلا تموکح رقم هسدنک یما#
 . یدال هب هف وک یتموکح 2

 هقرف رب هلبمات جراوخ هدنجا مالسا لهاهدنرل تج ناورهن

 یدک هقالخ ماقملع ترضح هنرزوا یوا تداهش هنر



 ( مالسا را ( ۱۳۰

 رارف هایلحس نیططسق هرکوص ندنابراحم هناز ر وخ مداصتلا

 : یداماراتروق یا ندرانلرب هدهسیا شلس هد

 یکبنع یادقمر هرزوا یوا ر لوس ید .درس هزن

 یدلوا بولغم هدهءعطق تروص هدهب رام نلیشیرک لکا حج

 . یدجوک ندایندوب هلی یحنمرکدرب یسیدنک و

 ۔ےظع نارق هدنتفالخ نامز كسراترمدح قیدصلارکیوا

 شماملوا سر هلبسهرص یرلهروس هدەسيا شلدا عج ناشلا

 ییدسا یت نامع ترضح ۰ ید لیا یک ی راه و
 ددعتمهرکوصندکدتسا سرت ینحصم روک دمهلسهطساو راماک

 ا یدشا رشت ها او یارطاویکرتدزاب نیازها

 . ردهدقملوا داب همان «نآرقلا عماح» هدسان هلا نوا

 ةسدمقرهلوا یر كنناحوتف اهرفاو ناتسکرتو نارا

 ناماسو تور ندشدلوا هدکلک تادراو قوج كب ههرونم

 تورئوشا.یدشمهللانارمع سک هداعلاقوفرهشو شا ازت

 یدل وا یداب هل وصح رلهفرقهدنحاهممالسا تمایدازآ كناماسو

 وشا . یدلک هلوصح رلهحش فسا نااش قوحر ندنوو

 نالوا ردق هنآ و هلکمربتک هصق هن هبمالساتاحوتف «تافالتخا

 . ردشمهما ماود قترآ راقاقالراب رات رفظم

 یضرو ههجو هللامرک بلاطیان ىلع ترضح -. ٩
 لئا كهنع هللا ىضر نافع ترضح ثلات هفلخ س: هنع هللا
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 ۱۳۹ ( افلخ خراب )

 ترشح هدنطب یحنش بولوا یلعوا كفانم دع هدوا . یبغوا

 ترجح ادا هشح.ردندرالکهناعالوا لا .رولوا قالم هربمغم

 یتمظعا ےس و ۰ ید ا یحاص انعو IY .ردوا:ندا

 هقر یعرح حر ۰ ردی داماد . ردشمهلا فرص هللا لیسق

 یرلن مضح 1 لوسر ام تافو اهنع هللایضر

 Rl جور کا یناهنع هللایضر موئلک ما زا

 . ردشمهلا زارحا ینقل « نیروللا یذ » هلهجووو

 . ردصفات نو یا نوا ندهنس ییا نوا یتقالخ تدم

 هدایز كم هنسابرقا . یدبا بلاغ یملح « زواحتم یناسکس ینس

 وشا كپلاراشم یراضع ندنسابرفا یتح . یدا راو یتقفش

 ا یداب

 دوا ود e اف رش مالاسا ع هدنتفالخ نامز

 هب شف سع طرح رگ یخ د 0۳ یدتارو یناتسعاد لا ىدە

 . یدلوا لصاو

 یعالسا لها نادنتسالادع ندتفالاخ ماقمهب واعم نان ولو یسلا و ماش

 ناق هسیربق هل اافودینلدالرضاح یدک ا یاو هب را رک

 ةوقرر كوو نیطنطسق رصیق.یدلیاحتناحلص ییاروامالسارکسع ا
 ماش .یدا شمر و تشهدهناحاوسدیفس رحم لر هدنا لادن هب رحم

 هدندزوا زکدهلبا یساتود مالسا نالبراقج ندنلحاوسرصمو

۹ 



۳ 

3 
۱ 

 ۳ ( مالسا خم رب ) ۱۳۸

 E o هیون و u شف وشرف
 | تکرح هنرزوا هردنکسا صاعن ورم ۰ رابدلکح

 مک نع هب ه زدنکسنا تادلاب هلک ہتشیا یتاعوقوو سویلفایه

 !عواویدتا تافونکبا هرزوا قمالرضاحودرار لوس نوجا

 ور ىلخ هه ردن ڪا ندفارطا . یدک هنر ناطنطسف

 E اود ردق یا چوا هرصاح ندنکیدتا دورو یرکسع

 در ندنفرط صاع نورم . یدللوا و 2 تاهنو

 راذلاب یک یکیدتبا حتق ًاحلص یلیوزرکسعنایردنوک هنتهج
 ۱۶ ا یاز ؛بودت هر اط ید سکو
 . ىدشا طض ندللا كرلمور

 ا نوعاط نان زوهط هدیاش
 غارن دلاخ هلافیس ید هرکو ۰. ىدا شعا تافو

 عاضءارلن و ویدسا تافو هلدوعوم لجا هد صح یرارضح

 لع . یدو دودعم ندهمظع تاعیاض نوجا هیدن تما

 ۱۳۱۱۰ رب رد هام وفا
 السا لها هاایو یدتا قیومت یهیمالسا ةعبرس تاحوتف
 IOs هحطا ید خاس ) رانا او نزح رادعاد

 تنم ولاربءا --۰ هع هللایضر نافعن ناهع --. ۶۰

 هافقم هسرروا یوا تداهش هسر لا كهنع هللا ىضر ا

 کر افع «ناهع تّرصح 7 یدتسا EN هن مع ترصضحب نوح

 كسمشدعءد وا : ییعوا كد هبماهد وا «یعواكصاعو اهدوا:یلعوا



 ۱۳۵ ( افلخ 2 رات )

 . یدلسهلق رازق هدهاغرف لر
 < ناحرا ۰ زابش ءرخطصا ءروج «رواس هدهرصو هنس

 یخدودرارب نالوب هدنسهرادا رز كنهراس . یدنلواحتف زیتس

 لناق هک فداصت هودرا رب لکشتم ندرلدرک هللا راسناربا
 . یدلوا رفظم ه 2 نده رار

 ین راتهجنارکم* E یتلایاناتسجحس :ورم ن مصاع

 تن واعم ندنف رط ی كم 8 ناتسده هنسلاو لار 5 .یدتا حنق

 هلتروصو هتشا . یدم هل وا مز ام ه هیمالسا تاحوتف هدهسلا شعلوا

 ندا رقح ِ قرهبرس ی واه همان ترضح

 شلراقر ندهسوحم تم ناو هدنسهرادا رز ا

 یہا وا بصن همالسا لها e قمالاق رب

 ح رک و ندننهمق و دلومر ۰ یاحوق ماش تا

 هنسهظفاحم ثكماش قشمد بولکح هت رهش صح .سوبلقایه

 نددمعونا نانو یرکسعرس ماش ید وک ته رسعع

 قشمدوطضیتارطا بوورو هسرزواماش یرلترضح حارح

 یتسهرا ماش هبا صح یندیسهقرفرب لرکسع ۰ یدلیا هرصاح
 دلون دلاخ هرکصندهرصاحمرب .یدتیاعنم یدادما قره وط

 هعلق قرهنالل وقرلن بدر ندسا هلیساقفر رفچاقرب هدنساننا هک

 .E E «یدچا ینومق ؛:یدقح هن رزوا كنحر

 قانع ل . یدنلوا طض تا اف یراءهخ رک دا 2

 ندضتف كقشمدرکسع كس نو نارا شک نوح ادادما ندنتهح



۳6 A ا 

 ` یغوطەنىرلو ر2ا كنار ادومالیردعس هرکصن دنحتف كنسادم

Eیمدتتما  ET TIT E ES 

 E هسلا درحدر . ی دل دن | طض هدیرلهدلب نارا سا

 . یدروبلوا لوغشم ا قبوشت هکنج یتسلاها دلرهلکح
 رکسع رس« ین نعنرقم ن نامعن» باحم الا بسح ندنفالخ ماقم

 دوا .یداراو رکسعردقكسزوئوا هدتع» : یدنلوا نعق

 هه رام هانتسودرا رب تاک كس یللا زوم كناربا هدتهج
 . یدلاق هدننهح مالسا ترفظم هدنسهحش . یدلشت و ط

 .اوح و ناورمش «یرعشالایموموا»یربما هرصل ندف رطرب

 هه دح» نا سد SE ىد حتف یتسل

 نا ارا .یدحا هدایت رتهج ناهفضاو ناد نا
 ناز «ن وزو ۰ یدل و عوقو هب را رب كوس ید هد راتهح

 .یدلدا حقرر رر دن رد .ناجابرزآ .ناتسربط «ناحرج :یر

 نارافرطفرط یراودرامالسا هرزوا ی رفظمدن وام
 هن راتهح ناسارخ هسادرحدز . رایدل ورلیایرعغوطهنن رب رجا

 .یدا شعلو هدکعا تموکخ یارجا هدنرهش وسو سمت

 مه 4تا بت دشا E نحو ندشاقاخ كرت 3

 نولغمد رج دز هده راځ نالوعوفو كرهشش هحار یرکسعهفوک

 هنلا مالسا رکسع یندخلب .یدتاارارف هنتهج ناتسکرت هلغلوا |

 هدلاح یا تنوایم هلا هلک هوق یاقاخ دار دم یدشود

 نوحیجو یدلواروبح هرارف هن درجدز هدهرامنالوعوفو



  Eی هک ۳1

 هدنناب كمرک ا لوسر تقو یردقدلغاط بورشاش مالتا 8
 یار هک یک ازرو تاتم . ردرم .یرنداودندا تا

 E ET نامز ۰ ردلاع لسم ی
 یشدهدننامز ینالخ كرک !قیدص یک ینیداوا یریزو یک
 نو سا دام ضس . یدبا یصاخ.رواشمو ی ِ |

 .(۱۳) قدع ا او دیک ید هاش ردق

 مالسا لها یراما نام نالوا تراغ ندا یآهتس نوا
 همالسا لها . یدنا لکشت تداعس نارو یحنکیا نو

 كرمت ماما هدنف رظ هلبلق تدمو هسوح a نالوا د وعو

 نالو عبات هغلروطارپعا قرش ۰ ید رک هلا یتلادع تا
 2 ىا حتف یمهم مقر تک ات

 ةوققرهربدلاق یرلفالتخا ییخاد یرلترضح رکا قیدص ر

 تاهحوشعا ع ندنلود نارا یتلابا هربحو عج یهیمالسا ۱

 مظعا قوراف . یدا شمالرضاح هدیابسا یف كتهماق ۱

 یتسهنسحهحیتن و لامعتسا هلتروص نسح یابساویشا یراترضح |
 ینهزادا نامر تقوراذ تب رضخ ماست لاصحتس۲

 مظتنم كا هدنابهح كرهددا نصرت و مک یهب مالسا تم

 هالا تلاع هدنسهرادا نامز . TT تموکح 1

 عضو هدالب هڪ یک ییدتبا عسوت هدایز كب ابرغو اق

 ييدتا سسأت كمظعا قوراف هفوکو هرص . یدلدا سا

 اندندر 



 هدامظع تقال ماقم ڭا رات مضح رک ی هاهح و و

 هلع هن رلودرا I لا كن همظعم تل ود ییا ید را

 یس ر دلاقندملاع هطل رخ ه.اکلا تن هرس وخ اش هک طو و شلدا

 . یدنا شلاق هنرلهارفنضع تمه كن رات روح مظعا قوراف

 هللایضر باطلا رع ترشح نینمؤملا ریما ۰ ۹
Aمراع هلع هللایحر قیدصلارکبوا هللالوسر هفلخ  

 س

 هتفالخ ماقم یرلتر تح باطان رع هرکصندقدلوا نانج راد

 مر ی N عن وارد رک
 «ثعارزهدوا .ثلطرفهدوا .كحابرهدوا تلفن هدوا .كیاطخ

 هدطب هه هدلاحوش .ردنلغوا كسک دوا .كندع هدوا

 لها تقو ییدلک هناعا . رولوا یتالم هنیراترضح مرک !لوسر

 شمر الب یز وک كشيرق یاسژرو شلوا یسجتقرق كمالسا
 هتشلا تف و یراکدتسا عياض یر شرق یاسور یح .یدا

 اک اید کا لوسرو راشعد یدلوا هق رف کا زم وق یدمش

 مارک باحا هنرزوایمالسا كنا . یداشعا هیمست «قوراف»

eهدنزم نامز .رادلوا رالقزام هلا تعاخ کک  

 . یدنا اش هتک ه هندم بوتنح کم هحی ؟ یر یه نا

EEفاوط ییلرش تا قرههاشوف هشدار  

 بوق هرکصندکدلبا اعدد هشیرق یاسر و ندکدسا

 , هددحادو نع . یدهمهدنا تا هسمکچ یه هناشعل و ا



 كنخلروطاربعا امور قرش هلباناربهسیا لو .یدراوما]

 رکسع ؛یرکع مور نانلو هدننودودح ندنغیدلوا ی ۱

 هدراوجو رابدنالوقشوف ندنفیدلوقوص ردق هارو تم

 :رادساتوعد یارع ی.درهرادا لا ی ک۶ نا یا
 .شیدوروهبرزوا مالسا رکسع كره یتارف هلیا ودرارب مب

 كمرتس وکی راتعاحشیدنک ن وینا تکرحادحتم راهور قو

 ههللافسیخدرلن | .رایدرک ههبراحمو رایدلرا ندبرع نور
 لوتقم یخ هدهراحج نادم قرهمهلواتمواقم روا 1 ۱

 ناسرکص لح رانلسهحاق ندنکوا كنسرلتا ب عە رکصن دق دق
 یرظنحمطم كمالسا رکسع یجتف كنەسوع دالب .یدلس

 هدهرصوش درام ور یدمارولنل و هدنرزواه راحهلبارانآ ندنغیدل کا
 یدریوتیبس هه رار هایت یرلهعا زواج یافت الاب هلبا

 . یدلوا شماشیرک ه رح ید یشراق هنخا روطاربع اامورهلببس و
 نالوامباتهتموکح ام ور ترش --.یراهراحمامور ۵ 1

 بولطم هجامظع تفالخ ماقم ًاتاذ یسفلا هداحتا راد كرب
 تقو تهحو ندنشبدلنللو هرزوا هراح هلا نارا هدهم
 مالسا رکسع كن ركسع مور قحا .یدباشهلوا قیلعت ةن و

 . یدتبا روبحم هغمارضاح ید وشراق هبامور یو هنیرو]
 کنج وشراق هنغاروطاربعا امور یعالسا لها هفلخ ت
 با رکسع رادقمر ید ن دلا دیا لا کا یا
 یخ ند رع لئاش یهدراوحوا رامور .یدردنوک هدودق



 ( مالسا را ) ۱۱۹

 وا ناعت یسهقشب هنر هلرهلدبا لنعەلغما واحسق هدندزن

 با هلکلدیشیا کیدتبا عاتجا هدنتهج هربح كمالسا رکسع

 اک هوقرب نادناموقماب «نهه» نالواندنرلرداهم كوس كلا

 ق كهللا فس« نع یھ هده راح ر یلتشهد .یدقح یشراق

 ۲ تنواصم هشعره ۰ یدازو هدیسودزا نارا . یدک

 وام ید ودرایهدتعم كنادناموقمان «نراق» نالبردنوک

 زواقلنوغزو وشا یتموکحنارا ۰ یدلوا راتف رک هب همظع

 انسهرادا ریز و یدراقج ودرار . لمکمهلیاراد رسان «نمہ»

 مربداس «هللا فیس . یدالبوط رک یر ندرلب رغ

 ۰ یدربق را ید صد یودراو

 لقس یسهدلب اشیعما ؛یدنلا هربح .یدل | تانغ لاوماقوج
 ۱ . ادا داها ضع به بولک اشم یهدفار طا

 ۳ یراهعلق رقملاناع « رابناهلسءرصدرکصندنون

 در كراساربا .یدشودهنلا ثاهللافیس یسهنحان

 5 كنو هدهسیاشمروق ودرا هدلحممان نفاخ یرادرس
 ۱ . یدهعا جاتا "یئر هقش ندس ولغم ید

 مرداس ا كىابراحت و دلاخ ترضح لصالاو

 1 نزسقلو تو هفجآ ی وا ناراو یشش

 . یدردا رامورات

 > فا رش ناضمر نوت كاا هلا تایراحم وش

 اش نوجا كمر دنلکیدین رکسعدلاخ ت رضح . یداشعا



 هدنسه راع همام .یداشفلری زا ندنفرط ارقوشلزاب هنر

 رع ترضح هلعلوا تداهش هبتر لان یمسقر لوی كنار

 كنهفلخ . یدسا راطخا ه هفباخ ترضح یہ ہر ر كنا

 هباارق دوج ومیرلترضح «تباتن دیز» ندهایاهقف هلب 1
 خار و یا طور یآرقو یدتادقع نمجآ

 یسهعیکهدننافو .یدلاف هدندز كرم ترضح .هعوم و ناب

 نامع ترضح هدول : یلدا مند هر هصفح ترصح نامو

 شاد سیف کت ی رلەخسن بول | ندار ۱

 عە ك عەدنداعس نامز .تسو یرلهب راح نارا تساو 4

 امور هلا یتموکح نارا زکلاب .شعالوق یتیمالسا
 فرط ر یسهلاغ دادنرا ۰ یداشلاق ران ال وا یا هنغلر وطار ۱

 . یدلک یسهرص یه هدحاو هر یخدلرلت | 2 ندقدا

 صصخ هتهجوا یتمهو توق هفلخ ترضح هرکص ن3

 یخدهدهروک نم تاهخهدنف ر طهللق تدمللاعت هومن : یو

 « لولسلا هلافبس » یت دلو ندلاخ ۰ یدلوا ناک تاح
 كنان ترضح قا e نالوا نااش تک
 . یدتا مدراب هداز كب هنا

E SEE 

 لوا . یدک ندنسقرا هللایراوس كس زکس ۍخد «ه اب

 كس ناسقط یتسلاو ءهربح نالوا حیات هب ها متر وک هد

 یسهعوبتمتاود یتکرحو كزلاو . یدتناطبر هه زج لول
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  ] 9«زردا تاک هدادنرا لها زعالاق» . یداموقل

 و وصقم تمس یسودرا هماسا هققخ وِ 3 دروس

 .ردشلدا هرو E هد ن 2 درا تدوع ا ۳

 دسا ی .یدزا كلام نن طشل دنا + یسع دوسا هدنع

 ا اف مک تا | «هحیاط د دنس هلق

 ندفرطر ماق لها . رایدشقلاق هوس ی هدتمار

 ربدتنا تراسح ردق کرو هن رزوا هسدم

 لهاعمتح هدش رشدحسم یراترضح هغ اخ هدا لوا

 هدهرصو . یدربحاق یرلدصم . یدةح یشراق بولا یعالسا

 رب نوا یرکسع کلن هالوط هلکعا تدوع یسودرا هماسا
 قوس قرهلوا هدنسهرادا كرما رم ی رب یه ُ یدربنآ هم

 .یدلوا قطع ناب ههالسا رم ا هدف یک ی

 «هماع» نلیدا هللا هملیسم یمهم كا هدنحما كتارا وشا

 ی نانل و و هدسهرادا رر ثكب هملسم هدهب راځ وب . دیس هب ر ام

 یدوحو یدنک یک یتیدلوا عقاو لوتقم كم ِ ندهفینح
 یعالسا نی دهدعب و شعر ادهش یه زم ترضح ینلا مع هلتقو ید

 هلازاهلذ ت مان یشحونالوا شملبا فرش تک ها لوق

 بودا زوج یک نا یسادهش كمالسا لها . یدلدیا

 . یداراو ارق هدایز ندشع هدنرلجا

 هدنوس نامز ناشل | مظع 7 نارق عم ا

 كرلەتحوكرلبرد رلتا و راهروس ..یدا لکدشادا عمه هرب رب



 ۱1۳ ( افاخ خراب )

 قاغا كما رک باحا یسادرف تک ییا هتفالخ ماقم

 تاق کیا یونس هرزوا قم وا قلشیق قازا ؛نویق مراب هیموب
 نامز . یدنوا ر دقت هنایلاس مهرد زویش كس یاو هسلا

 ناتفق هدر ودر« هلوکر توو یدقن الصا هدنراتافو

ESN 
 هلما « تفالخ » هدنقء تا تند EE نامز یلحاح

 یک ر .هلوا هدلاع ک:یدلدا لکشت همالسا ترامارب
 . (ءاضراو هنع لات هلایضر) ردشماعا لکشت اهد هاضاف

 د ا لوسر بل ابر یا ۲
 فتاطو هکم . یدلوا نو ر اراق نوجا مالسا لها یلاحرا

 هدکنو .یدلوا دع کاو اف برعفّلاوط ادعام ندنلها
 یراکفا ك.هتیدم لها . یدبا یسهلئسم تاک ز یبس هج ولشاب

 اراقهلب و ندفار طا نکا رروط بودا لاغشا E تفالاح

 رک ترضح یتح .یدر و تربح 0 یدورو كرربخ

 هصوت یتهج كما هلماعم هللا قفر همایق لها ؛باحتا مظاعا
 هتسما خر كسر یسهتسم لاله ا
 : لاک ین رلکحهبعا هحصاسم ردق هرذ هفلخ ترضح «ندنشادلوا"
 نالوا منم هغ اغ وب تاش درح . رابدر دم هاتام

 هحرد كنهقباخ . یدلدنا هلازا هاو هلا هسایر تاقیفوت

 نکیا شمالباق فرط نه لئاوع هک« ردىلەم | ربدقت هلکن وش یت اتم

 یتسودرا هما سا دروس زه هللا ی شا صحت
۸ 



 ( مالسا خراب ) ۱۷۲

  یتدلوا فرشم ا مالسا ّ ردرکب وا نلک لوا لا هماللسا

 ۲ هلالو سر . ید راو یده مهرد كس قرف هددزب نک

 كب شب هدنر نامز هلکعا فرص ینمظعا مق هدنضوا

 ۱ هحنکشا 3 هرات ال وا ناملسم ندرلهلوک .ردشملاق ید

 ۱ رانا E ا نفخ ا ةد رڪ وب | .رلردا تداو

 . ردسشدح لالب ترضح یوس نذّوم یر ندرانو . یدا
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 انان « قیدص » ینم هسداقتعا و دامعا لاک هربمغس ترضح

 قعلو هد ون تعم هدنساتنا هوس ترج . یدلروس تقلت

 ها نعو یرلقد الو هدهرونم هسدم . یدلوا لئا هفرش

 سمدنفا لو هلع هللایلص مرک ا لوسر به تفو یرلکدتک

 یرلهمرکم E یدا یصاخ رواشمو یر زو كنىرلترضح

  هدندادع هو تارهاط جاوزا انع هللایضر « ههدص هشتاع »
 هدننوم ضص كربمغس ترضح . ردشلوا نينمؤملا ما هلقعلوب

 ییدشسا تلاکو یارجا نوجا ةالص یادا یهانتلاسر یاب
EEندوب لاحت را  eسانلانب . یدک هتفالخ ماقم  

I SG TES 
 و . یدشا. ماود نوک نوا یا چوا هنس يا یتقالخح

 تك همالاسا و ا ند هدف رط هلبلق تدم

 ۰ ندا لاغشا یتفالخ نامر . یدلوا یتمدخ قوح هنسیوه

 ناراو ییح کا رف هللا يو ر كحد یمهم لا ندلئاسم

 . ردرلهراخ نالوا هل راتل ود امورو



 ۱۹ ( مالساروهط ) ۳

 زو ندندنک هسیا یسهلیقو موق . رایدتا قیدصت راسک |
 ردق یکیدتسیا هایطرش كمهما ربفح یرامنص . رایدرروچ |
 مرکا لوسر . رابدتا دعو ین رلکجهرو تطلسو تور |

 تغارف ندماکحا غیلبت یراتربضح نمدنفا لس و هلع هللالص ۱

 ترجارب ندنرلودنک نوجا خیل او یتیدالوا نکم كما
 .هتموصخ :هتناع اکاد اذه عم ۰ یدلیوس ىك دملا 3

 نالوا رادتقا بحاص هقیقطایف .یدروبللو ضورعم هک ق

 یاضا نالاق زسهام نکل ؛ یدراردا هام یا یسابرقا
 E ا ةا شیرک. یدرارولوا روح هرادد ككرت

 ًاقاعتم كلاطونا و كنارک ةحدخ ترضح . یدروسرترآ
 اظ . یدلوا شلاق زکلاب هلکلاب هدرهاظ هسرزوا یافو

 كنهمالسا تعیرش نەما راششا زونه اهد هسریلقا هلاح

 ءیعاود كمالتسا ند . یدرووا نط ییدلاف قمر هو

 غا كاحوروا كنبرابراوس شرق ندا بقعل ےک

 کا .یدرویدبا نارود هدنرزوا لق e توتادلآ ۱

 نامز زا ك یدسلوا ریهر یراب قفوت هدرلهطش ققفد هلو

 تسدم نکل . یدردیک رولیدووا یمسا كمالسا هدنجلا

 یماردناو وم كتلاهحو تملظو یراشتا هدلاع كنهمالسا

 نوتب ردق هبرغ ندقرش كمالسا رون . یدیا یبلا بولطم
 . یتا ررقم یسعا روت یلاع

 هج رام رش تاد ۰ یهو ندو اظ هکدتک شیرق



 -A e Se ا
 ۳ ۱ ( مالسا خرات ) ۱۰۸

 : یدتک هنلع یالعا ید

 اه راد لا زا هلو كن رلت ر ضح EES باج

 . رابدرشاش مارک باحا . یدر و تشهد هسک یرامروس

 یهیمالساةمظعمرومانکل .یدکوط یرالق .یدلتوط یرللید
 a رماذت ندف غر ری وا دیال كن هموسق
 : یدنلوا تشک

 هتفالخ ماقم یرلترضح هنع هلایضر قیدصلارکبوا

 هاینیفکت و زی كنیراترضح اینا متاخ لوادلا ءرکوص ندکدک
 ی ودر تاتا ےک وص نا. یدنلوا لا

 . یدلوا رفظم ۰. یدراو هتسهبحان اقلب هلمالسا رکسع هماسا

 . یدتیا تدوع هلا معانغ لاوما قوچرب

 و

 لع نوت . یدا هدنجما تلاهج برعلا ةر زج ۰ ۶

 ندشاطءندجاغا هلرللایدنک برعموق . یدبا هدنجما تلاه
 مرک الوسردک اتقو . یدرلروسدبا شتسرب همانصا یراقدتنو

 كمانصا یدشلوا ته یرلترضح صدقا لسو هلع هللا یلص

 هکمایوس یتیدنلوب قيال ريغ هتدابعو یغیدلوا ترابع ندناداح
 نالوا ییابهکن كمانصا ۰ یظفاحم كنهمک عطلاب . یدالشاب
 زا كب ندرادقا و ذوف باحا . یدلوا شما رقم یشرق
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 هنعالبوطجاخندفارطا .یدتبانالعا ینکجهدرک هب همرکم کم
 هاذاقرب میظع هلو .یدتیا عاتجا یک كفر هال تا

 ندکس زو . یدشیربا راهلفاق ندفارطا . رایدراو هنکم هلا

 . یدلوا عج نیملسم جاح هداز

 یدتیاغیلس یهیعرشماکحاهمو و ,یدوقوا هطخرب روم
 یدجامنمز ندنلا ساع نا كرهدا ارجا عادو فاوط هدعب

 . یدّسا تدوع هدسدمو

 یاوعدهدنع یدنعدوساوهدهماع باذکلاةملسم هدهرصو
 .یدلردنوکرکسع ندفارطا هترزوا راب | . رایدشقلاق هوش

 هجولشاب كبرع --.رکسعنالبروس زیھجت لوص ۰ ۵04 ر
 مزال قحآ یتیجوا نوح مالتا لها ندشیدلوا هلیماش ی اک
 هنف رطاقاب ندنناقحلم ماش هدا سرک كرفص ٠ یداروبلک

 ك لوا امدقم . یدنالفاب همچو ودرار هرزواكلردن وک ]

 E یهماسا یلغوا كنههراح نب دز نالوا دیهش

 ٠ و خس هلاق نوکر هل والا عسر قا . یدتا 1

 ندکلتسرب تب یسهقاتمماسفا كبرعلاةر زج . یدروس توالت 1

 . یدروس هصوت ینسعلوا تباعر هرابطا نلکو یرلهعا ریهطت : ۰

 قیدصلارکب وا . یدشالرضا یلهتسخ هلاق نوک چوا هتنافو "

 . یدروس ل اکو ت هرزواكم ا تماما ندنفرطیدنک ینراترضح

 اراطتنا ءرمآ هحش یودراهماسا :دنشتال توی ت

 وقر حود ینوک یجتکیا نوا ثالو الا مس یدعا اب

UNA 



 ( مالسا خرات ) ۱۰۹

 ۰ رابدتا رز هتنهأت تاال

 lsd اخاد E یعحدیسهلدف دعس ی هداتناوب

 نقفالا ضر هدهسدم هده ره دیگر یحزوقط وسشا

 ۳ مالسا لهاو یدلوا توف لوس فا ن هلاد ع

 ( . یدلتروق

 جاوا ۰ یدلدا صن جح ریما قیدصلارکب وا هتسو هنن

 ۶ یداردنوک هدمیکمهکم یشک روا
 یسعاجح لر کشم ادعت ربا ردنوک ید ىلع ترضح

 دم دارت الوا یدهع هلا هللالوسر طف و ینح ه اعلوا زوم

 ۰ یدلدیا غلبت ینج هنلوا تیاعر هتیرلدهع ردق هتیرلهنعم
 ۰ یدالشاب کلکرابا یردس ندع لئاق هتنرزوا لاحو

 ۳ ۰ هل ها ندرت هاو نینع نسیم
 ۱ . رلیدل وا فرشم هلمالسا

 هلح زا . یدلدبا بصن رلبلاوو رلریما هفارطا هدهرصو

 .نیعل هنسهاسق د را هللا د-ع نا درص .ه وم رضح دسل ل داز

 i 5 یدلروم

 ريدا تیبا لوق بولک یراناتسرخ نارج عقاو هدنع
 ع هاخرفاسمر نوا ارفس نلک ندل؛اسق و فارطا

 . یدلروس

EIEN 
 تفرش a یرل رضح صدنقا مو هلع هللا یلص مرکا



 نا
1 

 ,ê ( مالسا روهظ ) 3
 كس زوتوا . رایدا تنواعم راس یحوک الامو ًاند ۰ رایدتآ

 ردق هنفصت كنلوی ماش . ىدا یراوس کی ۰ یدلوا عج رکسع |
 كمالسارکسع . رایدراو هلح مان كوبت هدننون دودح . رایدتک |

 یسموقوا نادبم هنفلروطاربعا قرش . یدنوط ینارطا یتاهم
 1 یدلروک تن ارحر ندنفرط معخ . یدر و تشهد هلا

 نالو یرادمکح « هلبا » هدنرانک زکد هدنراوج رصم و
 حارذا و ارج ندماش دالب . نوتا زویحوا یونس ینحو
 یرادمکح لدن اةمودو ؛نوتلآ زو یونس یسلاها كسر

 یهمالسا تسات هاساطعا ه زج ناعم رادقمر اذک « ردک۱]

 . یدلر و نامآ و دهع هرلنآ ۰ رلیدتا لوب
 هل ام ندناحمصخ و ندنخدل وا نوعاط هدماش هدهرصوا

 دا رو تاک یشدا افتک | هلردق و كالهتسو ندنکدلر ۱ ۱

 . یدسا تدوع نواه یودرا ا

 یزو تووع ند فک ۰ تناط له 9
 .یدلدک هنسهعاق فّلاط نالوا یرقم كنسهاسق فیق هد

 لکا دار تایم یا را

 فق نکل .یدا شملغا ر هلاح لع شا قرهاشالک | ین هبام ۱

 كرش ندتیدلوا طاح هلا مالسا لها رادام اراد یسویژ

 تدوع ندنسانغ كوبت . رايدالكا ی راقجه هاشپ هننرزوآ |
 .رابدتاتعاطا ضرع بولک ههسدم یفارشا كن هلسق هدقدلروت

۰ ۳ 1 ۴ ۸ 5 

 كنسهلسو یو توک ارومام هربخم هلا بت رح J ناس



  ( FEمالسا خراب (

 هکم یدیسانب باتع . یدتیا فاوط یمالا تبب . یدتیک هیدکم
 هلا نایفسوا ۰ یدلبا تدوع ههتدم كرهدا بس یسلاو

 لقن ههسدم ندنکم ید شیرق راک نالوا ناماسم یکی رار
9 

 نب رذنم یرادمکح نیر یییرضخ نب ىلع هدءرصو
 . یدلیا توعد هناعا هلا نواه همانر و و یدرد کد هب یواس

 یسهفاطسوح و دوم .رایدتسا ناعا راب مع یو ؟هدنتعم هلارذنم

 هلطبر هه زج یهانتلاسر یااب هلرلهعا رارصا هدنراسد سا

 . رابدنلوا اشا

 یا یرادمکح ناک هلبا نوناه همان صاعن ورک هنس
 ءراندشاناعا هدران [ .یداردنوک هندزتهدعلارفج یرالغوا

 نواه هما ههلسج یسلاو اقلب ندناسغ كولم اذکو

 . یدتسا تعاطا یدوا یدلردنوت

 و رومام ار نام ندفرط یلزوطارعا یک
 یا راهور کل .یداک هناا هسرزواتوعد نابدا ید هورف

 . رایدل.ا مادعاو باج

 ا كنروطارپعا قرش كوم هوزع +: 1
 ناسعو حو مازجو ییدشوا سرت ودرا ر كوب هدماش

 -اربعا قرش . یدلدشیا یحهدا E هدکلرب كس رل هلق

 یدالشاب هتسرت ودرار كوس كعا ه راج هلغلروط

 لدی رللام تاک دک دروس ېک ,E طحف رافو وا



E NLS RE 

 لا كنرغ یک ا . یدسا لبم هتمالسا ید لا نالوا

 نح نوا هراح یسلیق نزاوه نالوا ندنرللیق كوي
 یرادوحوم .یدتا مامضنا لئاق کد .رابدنالبوط هدنسداو

 ید کس یعرکی .
 سعی ۰ یدافع ا ینا نوا

 عادت تک رج نوط یع مصخ هدقدشالوشراق

 ادناموف دلو ن دلاخ «یدنا هدلاحر قنغاط هلا مالسا

 رکسع راس قانوغزوون . یدلوزو یسهیق مل ی ییدتبا
 لسو هيلع هللا یلص مرک ا لوسر هد . یدتبا تیاربس هدهمالسا

 قلاف هبهلح یتعاحش . یدیروب هیورلبا یرلترضح نمدقا
 ا وشوف مار تاکا ندا ا ی ا

 یدلوا روج هرارف یرکسع مصخ . ںلیدتبا مو هللا تدشو
 ماتتعا یرللام . رسا یعوحر و فلت یردق شع

 ردشلوا دش یک ترد کلان دما له یا

 هدنسداو ساطوا هدنراد نزاوه یشاطر ندرلیرارث

 . یدتا هلغ هرانآ و یدتکمالسا رکسع هقرفرب . رایدنالیوط

 ا ا یادو ریسا كس یلآ ەدە راحو

  یدادیا ماتشا دوق قوعلو نوف هداز لب
 ,ناملسم تولک فا رشا كن سلف نزاوه هسرزوا ۱ كو

 . یدلدا داراب اما یرلرتسا . نشدل وا

 یر مضح ضدنا لسو هلع هللا یلص مرکا لوسر هدحع)



 ۱ ( ماللسا خراب ) ۱۰۲

 هاتب ۰ یدلبنآ بولیریق تب شعلا زویچوا نانولوب هدهبک
 ۱0 غ تب اور یمن لبه ۰ یلدا رط
 تاداعو یوعد ردب هل هقذد ندنکلقام مز هلا یلحاح

 لوالک یصنم مز تیاتس . یدلدبا لاطبا یسهلح هسنا راو

 ا فاح م فسا ترنضس ندندالوا اطا
 . یدلرو و اما هدنسهدهع كنەحلط ن ناعع

 ید ناذا بوقبح هتسوا هسک لالب ترشح یتقو هلکوا

 کنوکو بولوا شماغاط هفارطا یسهفئلاط شیرق ۰ یدوقوا

 لا بیک یتقو حابص هققلاف ۰ یدراروبقاب هلتربح رظن هتالوحت
 تالو ریلبدبا سیدقت تپ یهدنمان لبه بولوا ولم هلیا مانصا
 ریهطت یب.هفاک رنو یتقو هلکوا نکرونلوا شتسر هان هلا

 رویایدیا دیمح هقح بانج ندزغآ هلرلکیب ردقوب بولیدبا
 . یدا

 رک دل اعم ا نیم یره نوک لات رقص
 نانلو هداروا .یدنردنوک هل ما دیدق هدنغاط للشم هدنرزوا

 کم یتد دلو ندلاخ . یدشنامده ین یهدنمان تاما
 .یدقسیب یهدنمانیزع نانو هدلحمان هل عقاو هدلو كلن وک

 یهدنما عاوس بولبردنوک هنسهلیق لیذه ید صاع ن ورم
 . یدتا مده ی

 هنرزوا یس ولوا حتف ۳ نانح هونغ. 0۵

 یرادفرط كرانا یدلوا ناماسم یعوج كنسهلیق شیرق



 1 ( مالسا روهظ ) :
 كرت بوناق هنسهلاخ یدنک هلبا رلنرکهش رش دجسم هنسهناخ

 . یدلروس نالعا یعومع وفع هراندبا حالس

 .هلبسهلبق ملس ی رفن كم دلو ن دلاخ هللافس «الوا

 . یدشا تکرح هلنانیرجاهمرفزو ترد ماوع ن ریز هدعب

TETها رافغ ی رت 2 چوا یرافعرذولا  

 ندنسهلییف هنا «یداوسرفن زویشب ندیمک. ین . ارکوص ندنآ

 ترد ید ندهزهح ی هللا ثیل ی .نادنا ریت ره زوب زکس

 عحشا رفن زو جوا ارکوص ندنآ . رایدتنا تکرح رف زوب

 للع لئاسق رکیدو یسهلیق هنیهج رفت زو کم هدعل «یسهلسق

 نالوا تراتع ندرف كبس تاپ 2 راضشود هاو تا
 . یدسا ته زا یوم کو

 یراترضح نمدنفا ملسو هيلع هللا یلص هک لو

 رکیدو یربز ترضح هلیلو غاط ما ءادک ندنفرط تسوا

 ترضح هللو همدنح ندفرط تلا و یهدابعنب دعس ندف زط

 هرح هقداملوا ضرعت .ندقرط شبرق . یدتا قوس یدلاخ

 هدهسیاشماع ولواهلاقمندفرط ر ېه .یدتا مما ۍتسم هملشي رک

 هدلاخ ترضح هلبا رکسع ییدتبا عج همرکع یلغوا كاهجوا
 دهش aT یدم هلک د یحماصن 9 وشراق

 و ههروجاب دلاخ ترضح هدعل ۰ یدشود

 2 دیاد 0 درهدیا

a Sa. ۳ مالاسا E 



 ( مالسا مرا ) ۱۰۰

 دهع ضه هلهج وو طمف :یدعالوف یر ê كرلتروصو

 وبا نوما دهع دیدج . رایدلوا نامشپ ینالوط ندنرلکدتبا
 قفوم هدهع ددج نافسوا ۰ رایداللوت هب هس دم افت

 . یدسا تدوع نزرسقلوا

 لها یراترضح نمدنقا لسو هلع هللالص مرک ۱ لوسر

 ندفارطا . یدتیاما یس الرضا هدنسادناناضمر كمالسا

 . یدلوا عم مالسا رکسع ردق كس نوا . رایدلک قاط مقاط

 هتسییا . یدلو کس ییا نوا رار هلرلندا قاحتلا هدلوب

 ترانع ن رو كس مالسا یودرا هدنسهعفو هسدحلوا

 ىلا هدد رص و ۰ E كحاصوا نر ی نکا

 یدتاقاحتلا هرکسع هدلو كرهدىامالساراهظ| سابع ترضح
 . یدل وا ا كرحاهمو

 شیرق «ندنرلقدلوا شعوط ینرللو هکم یسهلیق هعازخ
 لفاغندنتاکرادت كمالسارکسعو راروبمهلآ ربخ ندنفرط هنسدم
 ص » هدننرق هکم هجزرسربخ نواه یودرا . یدبا راروینلوب
 .یدلقابشتآ ندر هد كب نواهحک .یدراوهلمان «نارهظلا
 ربخ نایفسوما یرلسیر . رایدشود هشالت هجنروک یو شیرق
 . یدشود رسا هلوغهرق یراوس ۰ یدقح هبه نوحا ی

 هب یون روضح ی آ هکما فداصت ساع ترضح هدلوب

 « یدلوا فرشم هامالسا فرش هداروا نابفسوا ءیدروتوک

 كماذح ن مکح «هنسهاخ كنافسوا هنرزوا كنو

ihe 



 ۹۹ ( ماللسا روهظ )

 ندرصق ..یدتشیا یتتکرح كمالسا یودرا لیحرش
 وشراق هللا ودرارب مسج ندعو ندمور . یدتبا دادمتسا ۱

 مداصت هلسهمدقم كنرکسع مور هدارقلایداو . یدقح "

 هدنراقدراو هناعم .رایدتکورلبا بودغاطیرانآ .یدلو عوق و ۱

 مزهنم هد راحو رادلک تساز هب ودرارب تاک كرو ۱

 هر لئات هلسهرص به تاوذ نالیروس نیت . رایدلوا "

 . رابدتما تاغا یدیلو  دلاع رکسع هرکصندق دلوا تداهش
 رب ۰ یدیا روسج «یدرولس لزوک قوج ینرح نف دلاخ
 نمشد هابابیترترب یتیدتوط . یدلربق جلقزوقط هدنلا هدنوک

 هییرح تامهم قوچ .یدلزو نمشد . یدتبا موج هنیرزوا |
 e هدافتسالاب ندمازماو دلاخ : یدلکح ورک كرەديا دارت 1

 . یدریتک ههنیدم بوراتروق ندبادرکوبشا یعالسا
 هرکوض ندنسهللاضم هم وم ق ۱

 كنکمشیرق یسهایقرکب یو كمرک ۱ لوسد یسهلیق هعازخ
 یاو یربتده وا هکولاح یدا راشلوا لخاد هتناماو دهع 1

 کب یب هده رغ هنس یک رک یدنآزاو توادع ها

 موج هنیرزوا هعازخ ی ةتغب هليرلضعب ندشیرق یاسر
Eهب هنس دم هعازخی . رلیدردلوا ین رایشک وا  

 روس کک وارو دادما E . دو

E + 
# 
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 دوخابیرلهمر و ینرات د كرالوتقم هدهنس هه اط شی رق .یدلرو

 ر یدل دن وگ ریخت نوجا یراهمکزاو ندهامح یرکب یو



 ( مالسا غرا ( ۹۸

 : رلیدلک هناعا یک چوا نددنرف فا

 . یدا یرادرس كشيرف هک. رد «دلو ن دلاخ» ضحوا

 اوا بلاغ نکیا شلوا بولغم رلکرشم هدنسهراحم دحا

 ثكمالسا نیدهاحم هدنمالسا نامز . یدا شلوا بسوا

 داوا نسا

 ندنرللغوارادلادبع هک.رد«هحاطیا ن ناعد یم کھا

 ا كارلا هک حاستفم 8 یراد هدر كوك بولوا

 : یدرویلو

 یار بولواندبرع تاهدهکهرد«صاعن, ور»یسیجنج وا
 وام ؛یدنارار هلاه واعم هدنسهائسم تفاللخ .یدىاناتم

 . ردشُع | هدافتسا قوج ندنآر

 هلا مالسا لها هراخو --. یه راح هوم -. ۳

 «یدزا ن رب ثراح» + ردح را كارا یهدس رامور

 هدنزادک ماش . یدناشلردنوک هنسلاو یرصب هاش رط ترافس

 ورم ن لبحرش» ندموریاما هدقدلوالصاو هلح مان هوم

 ترضح . یدتبالتق ی آ ہدلاح ییدلس یتیدنوایلبا «یاسغ
 نیست کس مس ی«هراح نی دیز» وادا اا ریمخس

 هسرولوا دیهش دیز ۰ یدردنوک لا رکسع كيجوا كرولا

 هحاور ن هلل ادنع هسرولوا دیهش هدوا .بلاط ییا ن رفعح

 باعاینرب ندنحا :مالسا لها هسرولوا دیهش کا نوت

 . نادرو نوا



 ۹۷ ۱ ( مالسا روهط )

 ی هد دح راد گرو «یصاع ورم ن طلس» یر

 یسیدنک ۰ یداردن وک هدزن «یلعن هذ وه» کلم «هماع»ندهفیتح

 .. ید هدنهدم نابتسرخ

 ورسخ» یسارسکم ع هک رد«یمسهفاذح ن هللادع»یسحتل

 بوتر یوناه همان كرهنلتدح | و هسدز «ز ور

 توس یاوعد » هاا نالوا لاو هدنع ندفرط . یدنآ هوب

 یدزاب بوتکمر ناذاب . یدتاا ہد «ردنوک اکب یاد ندا
 ناوتکمو . یدید « زکیدک هناي هحنح وم یما تارا و

 تا نلک مرک | لوسر + یدردنوک ًاقفرت ا کیا

 و ا یلعوا یزور هحکوت وام

 هان «ندکع فتا هتک وا آر هوا
 ندقدلوا لصاو هاعصرارومأم . یدد «نوسلک هناعازکلیوس
 هلتسم ناذاب هلغلوا لصاو یلتقربخ یخد كنارسکهرکصنوکجاقرب
 اقا هدنکنللاو اعنص ندوبن فرطو «یدلوا ناملسم رار

 . یدلدیا

 1/4 رنک

 یجندب هحبجومجاص هی دح --.یربمغیءر - 0۵

 RTA . یدلقج هلو هلی هک فاوط هدنئاوا كنسهدعقلایذ هنس

 . یداراو باخارف كس یا هقشب ندناوساو نایص هدننا

 ریس یفاوط كاا ؛رایدقح وراذدط ندنکم یسههاطشیرق

 . یدلروس تدوع ی ندتماقا هدنکم نوکه وا .رابدسا

RO CRT 
۷ 
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 ا رضس تاشجج ن هللادسع یوزر مرکص A هات

 لم لر یهسح ما نالاق تباث هدتید هنرزوا
  هداروا یشاح .یدیاكما جاکن هن راترضح دفا مسو هبلع

 مالسافرش هدنروضح كيلاطیانب رفعج ندسرجاهم نالو

 . نرجاهم . یدتنا حاکن یهببح ما . یدلوا فرشم هللا
 ۰ یدرط و وک هر هدم هل. ا باکرا هب هنیفس یا یعالسا

 ۱ «سهو هقم» سرا کس E بطاخ» کا

 ماطر .یدتسا تاعر ۱ قوح E نف وقم ۰ - یدل ردن و هن دز

 1 2 هدننابم باده وب هن زاح یهدنمان هب 3 یدردنوک باده

 یدلک هاند مهارا ند 1

 3 » لقه»یروطارب |ق 4 رد د2 اح ن هحد» « یساح >ینح وا

 یهبحد هللا ااده قوح تا تا مک یدلردنوک هندژت

 ۱ . یدلىا هداعا 9

 نالوایلم اقا تهون عاحش» :یسحدر رد

 ماش ی رک یدلر ردن ول بد رب ا یا ن ثراح»

 یلاور بوصنم ندنثرط مور رصق هن رزوا نابرع ی

 كن ان هتشا » ی تو وو وا یل ییوناه EU یدلوا

 و هسرزواهتدم .یدتساهلماعمدب هد « مروس زاو هنرزوا

 ضعف هدهسلا سا روت اط تفضصتتو ندرصم نوا تام دن

 ELS کام و کم یحیی و

 . یدلدبا طض

٩ ei EONS O۲م  
 م ۲

 ار یی

E 
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 ۹۵ ( مالسا روهط ) ها )

 . یدلو عوقو لو مواناضط ندرابد و
 هدنشهحات «یرقلایداو» رب ندکدلدبا ثدوع ندربخ

 طسض هدی.اروا بولیدا برح هللا رایدوهب ندا تماق

 ۱ . ید وا

 هدهفاسمكلنوک زکس یدب هادم هدنرزوا یو ماش هدمب
 تهراشعو لئاق .رایدتنا لوق یتعلات یسلاهایسدلپ «اعیع»

 هدنرااد نع یتح . رایدالشاب هدابشا ضرع بولک رر رو

 یسومولا راهسمک قوچرب هدنسهلبق « یرعشا» نالوا نطوتم
 . رابذلوا ناملسم بولک ههندم رار هللا یرعشالا

 ندنسهنسح مات كنحاصهبدحیسهفاک كنابقفومون هتشيا .

 یاقفوم وش رالندبا نظ رضم یعلص روک ذم هلیتقو . ىدا
 . رابدتبا عوجر ندنرارکفو رایدلوا نامشپ كرهروک |

 هلع هلا لص مرکا لوسر بد هومن یارفب ۰ 0

 ید ندشیدلوا ثوعیم هسان هفاک یرانرضح نمدسنقا مسو

 هک ولم یهدفارطا نوجا توعد همالسا نيد هدنمرح كتهنس

 كسه زروا شوک . یدلزاب راه
 . یدنلوا ربهم هللرهم « هلالوسر دم » نلیدا

 یسشاجت شبح هکر د«یرمضل | ةیمان ورم »یسبجت رب ندرلن وب
 هداشرومامر كنو . یدلرد وک هدر «رح ن همحا»

 بولوایزقكنافسو او كمەتسبا یمالسا ن رج اهم که دناتس شح



۴ 

  ( Aمالسا خراب (

 بوقیج اط مثاطیک یراکدتشیاین | ماللسا لها نالوا ینخم ہدەکم

 ندنسابب یخد لدنجوبا نک یمسا هدالاب . رایدنالپوط هدنناب
 هلهحوو .یدرد | تماما هرلدا .یدتساقاحتلا ب راكى رەلىتر وق

 هسیا ن ر : رابدسک یلو ماش قرهالبوط یشک زوبجوا
۰ 

 وا هسرزوا كن آ .رابدتنا ماحرتسا یتسلدبا یط كد وھعم طرش

 . یدلدبا هدعاسم هن رالوخد ههتندم كن راشادلوت هلا یه

 بولک نق! نیقآ راندیا لوبق یمالسا ندفرطرم هرکص ندنآ
 . رلیداللشاب کما قاحتلا همارک نا

E yy 
 هدتهج ماش ك هەندم رخ . یدلدبا هراګ هل رل د وهل ريخ

 توردتوک اا ه هر ونم هندم ندن راقدل وا لوغشم هلاتراح

 ندهندم ء یدیا رهشر كوس هدهفاسم قانوف ترد ههندموب

 سا لما عاعجا هداروا یعوج كرابدوهب نایدا درطح

 هلتفو . یدارضم هدنقح مالسا لها یعاعجا هاهحوو كرلنا

 یتهج ماش ندنراقدلوا هدکعا رذح ندتهج کم مالسا له

 قرهلواندنناکرب كنحاص هسدح .یدبعو یراتفو کم شوک

 یسهنس یحندم كنم . یدالشاب هکمانوشود یتهج ماش امد

 هليا یراوس زویکاو هداسب ز ترد كب مرکا لوسر
 ن لیفط a كنسهلسا سود . یدتا رصاح ین رهعلق

 E 4۱ ہت ترازو هلا و ید ورم

 نوک نوا ۰ یدلبا قاستلاهصابودکهدراقزهلا ربخ ندتفک



CORD) 
 . ید: ندطلارش هلک قلوا تسرس هدلوخد هتسهاج

 تاس . یددالیمس ندا دقع ندفرط شرف یهدهاعمو

 هل رارمح ز ندنقرطیردب هلغلوا ناملسم هوا لا یعوا

 روضحل رب وروسیب رز بولمروق هدهرصو .یدباشعالغاب

 رد هلغلوا شلدبا اضما هدهاعم نکل . یدک هقح هبیوس
 ید وا هداعا

 ندنوب هدهسیا شک غا نوجا مالسا لها هدهاعم وبشا
 یسهلق هعازخ هدنقع كحلص . ردشلوا لصاح دئاوف هڪ

 اه هام یایت روت سابق رپ

 بوشبروک هاب رکیدکب هد احاصم تروصناف رط امدعب .رلبدل وا

 یک دنا لم همالسا ابو یرافخدلوا ناماسم د شما

 . یدیا رسهمش

 ءاراشن رق نلک هنتتهج راناماسم هک. طرش نلک یغآ كا همالسا
 هترزوا ی.احر كراشیرف هدنروصر برع کک در

 تاد ما یه ری صلوا | کل وش : یدلدبا یط ندهماحاص

 : یدلک هبهسدم توشواصو یدلوا قرمشم هلا مالا سا دم

 یرصا واهحنحوم همانحاص . رایدردن و E کیا ناتو

 تم ندرومأم ییا ونشا ریعب وبا هدلوب . رایدل | ندهتندم

 هعفد و . el ر SEs ETE بوردلوا

 لحاش بوقلاق یه وا . یدامهوقلآ و ربوغس ترضح

 .یدن وطیقوم ما صرع هدن رزوا لو ندک هما 4 هدانرد



 ( مالسا خر ) ۹۲

 هل فاوطو هلا مارک باح ا ردق زوشكب هدنسهدعقلایذ
 شیرف هدنرللوصو هب«هسدح» . یدلروس تع نع همرکم و

 ماللسا رکسع . رلیدنالرضاح کنج هلبا عم نایرع لئاق ضعی
 یراهسرح تالا لنکم ۰ یا شمامقح هلو هلس كنج
 یرلطابضناوداحاهکردق وش.یداراویراحلقرر زکلابویلوا

 ا یٰلاعت هللا ناب یرلکجهداهلغ هشيرف ندنغیدل وامات

 كلزستمرح هفرشمرح هسلواشلریک ًابرح هبدکم جا .یدیا
 افعض هحمندنسلاها کم صوصا ىلع . یدا قحهلوا شلدا

 ینرانامایسان ندنرافوخ هدلاح یرگدتنا قیدصت یمالسا الف

 لاتعا هدننارا یلزوک هدرانون . یدنا راروممدا زاها
 راد كناوذ هح نددکم فارشا هتش ندنو .یداراقج هلوا

 ینح هلو توق كمالسا هلرانوو یراقحهلوا لخاد همالسا

 هشرزوا هنامکح تاعلاطم ماطر یکوت اهد . یدا رسههش

ELSلس ما ىر شعدنفا مسو  
 هرکاذم هحاص طارش هدنس نقرط .یدلوا یضار هکمروش
 هسدخ » هکیدنلوا دقع هدهایمرب كلهتس نوا . یدلدا

 هب هنس كج هلک ییاوط كرلناملسم . یدلدناداب هلیمات «یسهدهاعم

 ما م نکیاراردبا تراز یهیکراثاملسم ۳ جح .قلاف

 هتهج شبرق ندنفرط مالسا « كعا هیلخت یکم نوک وا
 یجد ناملتسم راک هو ماللسا ندشیرف بولبدا لوف را

 كشیرقاب و كل ران املسم برع لاق اس طقف و كام هل دما لونق رلهسلوا



 هجو . یدلدیا دیش ندنفرط یشح ما «ینحو» یس
 ساس . یدلوا سکس ید یو یدتنلدرات یون

 ارجا یوبل صا نلک هعوقو هللروص ییا مارک باح
 ."یداوا هراسخ یلک مالسا رکسع یالوط ندنرلکدعا

 زا رضا یمالتا کسع هد را وا نبوت

 فرشم هلا مالسا فرش هرکص یغوح كشيرق یاسور ندیا
 رد راش یا حین راسا هلاب رفقا امت

 موج هتنرارزوا قرهتوط یلحم یرلکدتبا كرت كراشكناک هلحزا
 ا بوشالوط ندنفرط لوص كن وب اه یودرا و ندا

 دلاخ نروشود هقرفت مظع هنیرلجما كرءهدبا موج ندنرافرط

 فرشم هللا مالسا فرش یسهنس یجنزکس كتر .دیلون
 هربهطت ندکلتسرپ تپ یتاهج هح كناتسبرع هرکص . یدلوا
 شملکح كهللا » .یدلا ینمان «لولسلا هلا فس» .یدشاتمدخ]

 هنکلام نارباو امور هدننامزندشار یافلخ . ردکعد«ییلقرب

 هدنسهرادا رب زن | بهیمسقر كو هاراودرا ن هلورابایرغوط |
 مولواءدصم . یدرابا زکرینغاربابرفظ هرلرب ینیدراو بولوا

 هد والو هدنابراحو تاورغ هجثو نامز ینیدنا هدنکشود

 هانکشود تحار هلو قرهسهلوا تداهش هبتر لا

 هسدقم ساعا لاکا هلغآ هیلغآ ییالوط ندنکحمدا لات را ق
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 كتبولغم وش یسهلیق شيرف -. دحا ةوزع ۰ 1
 ا لا یتسار كیابتسوا هدهس | شم نوجا قمراقح یا

 یزوسیدب ۰ رایدتیا بیترت ودرا رب بکر ندرفن كيچوا
 .یدا راو یرلهود كيحوا . یدا ولت | یزو یا «ییهرز

 نم دنقا لسو هيلع هللا یلص مرک لوسر هدنلوصو هبهنیدم كربخوه
 هعفادم هدرهش لخاد هشرزوا اورر ییدروک ۰ یراترضح

 هحراخ شاک باصا نکل ۰ یدلبا هصوت یترلهعلو هدنلاح
 هدصوصخ و ؛رایدتسیا كمما كنج E رک بوقح

 هلا و ك . یدلر و رارق هغمقح هجراخ هل رله رارصا

 لولس ییان ,هللادبع ناقفانلا سمر . یدلقح وش راق همصخ

 دزن هک ودورک هلانیقفانم ردقزویجوا نالوا عبا هتسودنک 7
 ندناحا .مالسلاهلعرمغس بانج . یدلاق یک رو

 السا نداروا EE را «یدرسا رادار لا
 مالسا رکسع الوا هده راح . یدلیا هشت یرامالرآ

 یا تمنع لاک ارازاشا سم ین ا ید شفا

 رکسع .یدلوا و صا هترزوا یرلهملرا ندنرلر نوجا

 شلوزو . رایدالشاب هغمرق یر ر كرەنمەديا قرف مالاسا

 هنرزوا كرلناملسم بونالپوط یدنک یرکسع مصخ نالوا

 یرللوتقم كشيرف . یدلاق هدرلنا ترفظم . یدشتا موحه.

 دهش ردقشعندناحا هدلاع یتیدلوا هدنسارا زوتوا ا
 ندراصنا یببقاب .ندنرجاهم یستلآ شب كرانو .یداراوب



 شمهمریتک هل هشرارطاخ ین رلکجهدا قداصت ء )نا

 نکیارواک مزال یراهلوا بولغم ًارظن هدیهاظ باسا هلیرلهملوا

 ندنرلکوس كراکرشمو یدلوا هجوتم همالسا لها هیلاترصن

 ع  نایدهمهلس ی راقداغوا هه قرهنلوا لتق یراهع
 ام یا یو هی تک ترد نما یا

 كشرف . یدا ندنسهلسق سوا یسکبا « حرزخ ا

 .ىدشودرسا ه هد شا ع و بولوا رع شع هسلا یرالوتقم

 ندارسا ںیانع ینلامع ؛ ندرالوتقم هما ن فلخ ءلهج وا

 . یدا

 مدنلباقم لد مهرد كس ردرد یرلنالوا ردتقم ندارسا

 هفج وح روا ندراصنا یمسقرت ندرانالوا ردتقم .یدلر ولاص

 : یدلدا قالطا ا هدیمسق ر بد هل ط رش كمر كوا یزاب

 1 راب دلس ا ناح هد کم رلثدبا رارف ندنسودراشارف
 کتی

 . هتفهر ندنندح تهلوا 1 رایدت وطتام یآ رب نوجشایرالوتقم

 م یدتسا ی هبازح راد هدن رط

 اک حس TR ۳۳ رد اه ره سا ارام ار 31 كا کھ .هب را

 ا gE كتواه یودرا . یدلو عوقو هدلح ماب

 هبهنیدم رفظربخ .یدبازسفک غا (ابنع هللایضر ) هقر هبوبن
 . یدلبا اه راد لاح را لوا ندالو لوصو

 دع . یدلوا جاو رطف هقدص هدف رش ناضمرو هنس

 .یدلدا ضرف تاک ز . یدنلق یزاع مارب هدرطف

 سپس
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  ( ۸٦مالا خرا ( 3

 . ردشمرک هنتلآ مالسا تیار یمظعا
 ۳۹2 یاهام كساخع رف هک ردب هو ۵

 کک كنابراکرب مسج ندماش هدتتحت یتساد كنافس وا

 اا یلدا هدلا كنوو یشلدبشبا هدهرونم هنیدم یشیدلوا

 .وهلع لا لصمرک الوسر - یذبا شعلواوزرا ندنفرطمارک

 ؟رح ندهند هلا یثک شب ژویجوا یرلترضح نمدقا
 هراضنایسقا «ندنرحاهم یدردشعلآ لرکسعو لیدر وس

Aهج نوحا كمن ةيواتم هدنرانابو ولت | حوا  

 :راطقا راج كمولعم اع اک س چاقر هتشلا .یدا راو هود

 یشودوا تا تماس وع ندا لااا یفالسا تار

 ېد یسهلسم تاغعو تاح نوجاتمالسا هوعو .ردشلوا

 "2۱ میکحت یتساسا كنيمالسا تیرفظم نلک هلوصح هداروب

 ؛دشم ر دلی یتدوجوم كرلناماسم هفرطره كیرعلاةرزجو
 رات دارفنالایع یرلمات كمالسا ندهاحم نالو هدهوغوب

 ۱ . ردهدکلدبا دام هلبا شناتسو حدم لاک هدنناسل

 کم قرهلواربخ ندنتکرحوش كمالسا لها نابفسوا

 دنسادح ییق وم رد هلا نازک ییدنکو یدردنوک یحدایرف

 رهش و هدهمظع تاکرادب رم و لک رسم کم یدک وا

 اا زو هدنرلحما هک. رلیدراقح ودرا و تراع ندرف كس
 اغ ہلا یکی لنا مالسا رکسع . یدنا راو ولهود زوبیدو

 م جوا كنبرایدنک هلیوبو شمقیچ هتسوا نابراکرب نلیدیا



 Xo . ( مالسا روهط )

 هدمرصو ز ریدتسا رارفو لو هرزوآ تا دم و
 یراغرا یراترضح مرکا لوسر کما قلعتفرش یہلا نذآ

 - رایدتبا ترجه ههنیدم ندنکم رارب هللا قیدسلارکب وب |
 ار ناک هدلاحی رکد تا تشلو دش یر

 كنا زوعكدالبم لاس یج +۲۷ نالواقداصم هل والامير

 هدننب هیمالسا ماوقا لعاب و شلو عوقو ینوک یجتدب نوا
 . ردشلدبا ذاحا حران سآ 1

 نسحرالهتندم هدنلوصو ههندم كمك | نوش ترضح

 تفولوا .راددلوا ناملسم یربد ۳ رابدتسا لاشتسا هلا ل

 ا یا
E »ردشهلوا همس «  . 

 لها نزسکمع قوج هنرزوا هون ترحه -.

 مزال یسلدیا هلباضم هلبا حاللس هرلن آ یپّلاصا اب ندن رلکدتیا
 ارجا تابراحم قوج كب كوب كوجوك هلا رلکرشم . یدلو]

 یمان « هبرس» هنکوچوک « هورغ» هنکو ی كرانوب . یدادیآ |
 یددعدلرله رس «هدایژ نم یددع كناوغ . یدرولبر |

 « قدخح ءدحا < یک رب یرامهم كداونغع . زدنارف هب ی

 لئا مالسا لها هدمظعا مف كناو عو . رد رلدو نع رن

 مق كبر ءلاةر زج بوالوا حتف همرکم کم تیامنو شالوا 9
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 یرابحر كراصنا هتشيا . رایدا لوبق ییوبن فیلکت ناه
 یسهل-.د جرزخ هدنراتدوع ههندم ناتو . را یا

 تارس هدهنسهلسف سواو راش هلدعرس تیمالتسا هدنن

 ( ا
 ماطر ندنسلاها هتیدم هنس ۍنهنس یینکیا نوا تتسم

 رايد شوروک هللا ربمغب ترضح هدنعقوم هقع بولک رلهسمیک
EE ENN Ig 

 هدم صوصاللع . یدالشایکلورلبا تیمالسا هدنس هما

 ندنراناماسم هدم هنس یححوا نوا . یدتاراشسا حلرس ك

 هللا ریمغس هدهشع+رلیدلک هړکم نوتاخ ییا «كکرا چوآ شمس
RSهنرزوا كيو . را دشابوس یراترحه ههندمو  

 ا6د وردا هناحا هرزواكعا ترحه ههندم مرک ا لوو
 ترخه هاسشاح هم وا . ناب دالاشاب کملکح ه هتندم رر ررم

 ترضح طقف .رلیدتسا ترحه ههسدم هدرلن دا ثدوع هد ودیا

 هک نذا ندراب فرط نوا ترحه زونه هربمعم
 رب هران | يروم رزخو سوا هکدتسا ترحته مارک باخا
 ترحه ندیوس باحا هلهح وو . یدراردبا تاعرو ۳ وک

 یان « راصنا » هراتدنا مدراب هراآ و «نرجاهم » هراتدا

 ۱ . ردشلز و

 هدنرزوایلوب ماش نالوا تراجت قبرط ءیوب كمالسا لها
 Ear. ESE تک یاسّو ر یرغمل هدعف ومر

 «یدا شم



 ۸۳ ( مالساروهط)

 - یدلو عوقو هنس ةدعاسم هتسرلهچ

 یربمغی ترضح «بلطملا دعى صوصح |یلعو رایمشاه

 مومعلا ىلع "مان هنقوشت كراينايفس ندنرلکدتنا هعفادمو مازتل
 . یدلدا قاها هرزوا كما تبسانم عطف هلرلنا هدننس شیر
 . یدتوا قلعت هنس واق كنەەك «هماندهع نایدبا ماظن 7 ۱

 سک كتهماندهعو هدعل . یدشا ماود هئس چوا یمکح

 .ردشلوا دتشم اهد توادع نیه رفلانب هدهسیا شلدا

 بلاط وا هلا هشدخ ترضح هدنسهنس ی وا كتنعب

 . یدلوب عوقو جارعم هدنسهتس یجنکیا نوا ۰ یدلیا تاف
 ندسمشبوغ ۳ .مدقتم ندسمش عواط یر ردقهنامز

 ؛یدیارونقزاع تقوکیا ندتکر رشکیا هرزوا قلوا رخؤ
 . یدناق ضرف زا تقو شب هرکص ندجا
 هدنمانایرازاب «ظاکع» هدنهسوم جح هتسره مرک لوسر

 هلا لئاسق نلک ندفارطا بوقح هنجراخ كن رهش

 نواب تا بن یدردا توعد همالاسا ند فا هروشلرو

 هبقع . یدقچ هکم جراخ هدنج مسوم ی.هنس یجت

 جرزخ رانو . یدلک ت سار هتعاجر ندنقاخ هتدم هدنن

 همالبسا ندو یدو و نآرقزار هلن + شغا نیت ب
 فنر ندیدالوا رهف ن بلغ ربا اقا 2ی ©

 .یدبارلریدیشیا ندنرایدو هتیدم یتتیدشالقاب یک و ینکج

 ترجمه هنیراتهج شبح كيا هدیجر رهش ندنرافدلوآ



 - یا تشکر ات

۲۳ 

 رس یر ERE ست

 ریو دی ا

 ۳ : نت

 نسب روت
 هی

SEE 

 (مالسا خراب ) ۸۳

 یمالسا ند «كرەىمەديا تاس وشراقههبمالسا تققح . یعوح

 تدمر همالشا راششا هدهسا شلوا ناماسم یوق هلالوق

 هترحه هبهنیدم هدعیو هشبح ادا یتماسمو راشلوا عنام
 هدنس رابنافس هلا رامشاه یر ندرلهنس . ردراشعا روح

 هدعبو هدنسه رام رد ءیرار كوس كتوادع وش ندا ماود

 .رلررض ییدروک كتيمالسا ماع ندنو+ زار رک

 كراب رع رظنلا عطف ندراررض یوضم . ردروصتام قوف
 - همیخو جات e . ردشملوا عنام هنسملوا رکناهج
 امر مد ره یاسا لوما هدست رک

 ندنر یرلاید یقرایوق ندایوروا یرلنامربق كرت جوا ر
 یرلکد رک سطر هند نم هن ودسلص هلرلت ولم ناداش وا

 راد هتیرلیدنک یدادغب ؛هدلاحیرلقدل وا بولخم هاک بلاخ هاکو
 لاک هتسهلئسم تاعو تابح وشا .نوسابع نداذاحتا نامالا

 تیاهن هسيا یرلکلدقال وش . یداراروسدارظن هلا یدقال

 . یدلوا اقم ےب راهلغ اس

 . هدنسارآ امصخ ید باططا نب رمع هلا هرم ینا غ
 تقر هنلق E یعاسا كن اشلا مظع نآرق 1 ىدا رار وسوپ

 یربمغس باح ا تقو یرلقدروس راهظاینرلتمالسا . یدرو

 . یدلوا غلاب هقرق
 هدسر هزوحوا مارک. اجا نویس هر شا ندتعا

 هدر را ین راد[ هاتف LS معما وا



 ۸۱ ( مالسا روه )

 تغارف ندنوعد هقحقیرط ینرلیدنک . یدرل نءدا تراسج

 NE یدرلردارارصاو تجج اص هلاط وبا نوحجا كمردتا

 قوج زا ءندبا تیذا و تفلاخم هدایز لا هیربمغس ترضح

 ۹ دبع نب هعییر نب هببش «هبتع یرلهجوشاپ هکءردرلنالوا یتبارق
 یرنح وا ما دی ن هما ن برح ن ناضس وا «فانم

 «یرللغواو لهجوا :تلطلادنع ن دوسا ءدسا ن ثراحن

 aS شا

 هدر ییربمغب بانجو هماود هدنرلاطاب قیرط یثیرق
 هان سمت ییراتاهاب تاعا كرنا و یو اا

Eaیر ندهوا . ىدا ترابع نددالوا هما  

 تروا شاد اشو فرش یراق ااو لنا تما
 فرش هدر یدمش هدلاح یرلفدامهلوا ردتقم هرارضا یرلنا

 هنلکلاب ینرلامحم و ربط كراش رح یسعا مامشنا كتلاسرو تو
 .رایدشقلاق هب هدافتسا ندنصعو تلاهح كع . یدتسا هلازا

 رسا وضو نم ها کا و ان ی
 جهت ینیرا هباهاح راکفا كلرهد « ا رة کسا

 ناردکس ماطر ندرلنالوا یتارق سر بانج اکا

 كاران | و رایدلسات ها تا وک وش كرا یخد
 خار . شدل وا تارا هم ور ینرهسف ضا عا هدنلا

 افا تابلو رد ا ت کر
۹ 



RKC 

  ( ASمالا را 4

e حیا ىس 4ل اح 5 دروس ( كر مساب ارقا » a 4 

 I و یدربس 0 كما تراهط 2

 . یدتبا ےلعتزا

 و
 ..یرایساو جوک ات جواب تروص ندعراشلق كمالسا لعبم سد

 هو رم

 لبج :ملسو هیاعهلایص مرک | لوسر ترضح --. ۳
 « یدتسا هناکح ههجدخ ترضح یک هدندوع ندارح

 . یدتا قدصت ینعادلوا لوسر ثوعم ندّعح قرط هدوا

 نا ن ٤ یمهداز و قیدصلار 9 وبا یگ دق قر هدعل

 رلمدتا ناعا راهطا تباث ن دیز یتا و :تلاط

 یرلفدروب ترشابم هماکحا عیابت هلو ریمغیپ ا
 یدا رلردا تداسع هد فخ لفعر هللاا كلا

 اا ینهعرک تا « صوت اع عدصاف »

 ۲ توعد شرف هدالوا . یدالشاب کا توعد همالسا انلع

 ۳: هدعا ییرات هکاتقو . یدروالوا E رددوا ندهس ۰

 ۴۶ تاج : یوا ھی فا فود «یدلروت ترش

 باا یکیراکدتا زوجت ییاذا عاونا هدنقح یرلغرش

 اده عمه . ی دوو افحو روح هلدمروک اور یخد هدنقح

 کمک ورا كب ندنراقدلوا یسساج رز كيلاط وبا یا مع



 ۷۹ ) مالساروهط (

 هشد یم رک یراتداعس نس . یدلا اا نسح ۳ 1 .یدنل وا

 ترضح تفو لوا . یدتسا جوز هلا هح دخ تقو یلدراو

 ۰ یدبا هدنشاب قرف هخدخ

 كرددا قیوشت ینسهایق شیرق کیا هدنشاب شب زوتوا
 ییضو هل كدوسا رح . یدریدتسا یمعلو اس اددع یەک

 داع هس رلیدنک فرش یضو كن و یر یهندلئاق هدک دلکیسهرص

 ت صح ج یدزاهل وا جتنم ینهلب اقم قنا کما اعدا یغدل وا

 -اعس مادر هدوا . رلیدتبا نیت م کک یملسو هلع هللا لص نما

 ییر یه ندنرلجواو عضو را یر بوراقیح ینرلتد
 یتحهلسوق . لیدر دلاقاعم ؛یدلزا اطعا هنر ندلئاق یاسر

 .یدروس عضو هنلحم تا هله رش تسد هحناک دک .تااخح

 تدوع هن رار رلحلف نانلو هرزواقءهقح ندنرلنف هلهحوو ۱

 . یدلوا نون ندمکحو < کھ . یدلبا

 لج هدش رش ناضمر هنسیه مالسلا هلع دم ترضح

 شرو .یاتعا لااا .تعاطو تدابع نوت

 : ید

 رر هقداصیایژر هدقدلوا"لتساو ى رک
 . یدالشاب هغلوا لزا یجو

 هنسهنس یوا زویتلا كنیوسع غم رات هرکص یا یتا

 ینوک یستربا رازاپ یجدب نوا كفرش ناضمر ندبا فداصت
 تلاسر ندراب فرط نیما لیررج یو كلم هدارح لج



 یه تی یی و هد
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 هدهسدقم تک هدنقح اسالا اخ بهار مان ( ارحم ) یراکدتسا

 :ییملا TEE هدمالاسل |هبلع درخ ترضح جا دوو

۷۸ 

 ۰ یدلاق هاخنالوا یرلتداعس دلومو هشح هب راحرب هدنمان نعا

 3 . ردراو فرش دحسمر هدر تاب هباخو مولا

  هملح ندنسهلنف دعسیب هلهحو یرلهعدق تداع كشد رق

 ۰ یدنلوب هدنجا هلیقوب ردق هتشابشو یدلر و ههبادرب هدنمان
 ۱ ندآ . یدتا لا را یراهمربحم ءدلاو هدنا وخد هنشا ىلا

 ماس نس . ىدا راقاب نیا ما هنن رلتداعس تمدخ ةر

  كلاطوا ىم هلکعا تاق و تلط)ادنع یدح هدنغیدصاب میگم

 ۱۰ ۱ ییلق هم اصو تف
 .یدلواروستب یتحاسهدنل وصو ه یی انوا كس راه رشنس

 اغ وا . یدرتسیا كعا تفاقر هلاطوا یسمع هدنرارفس

 ۶ فداصت -د عم ر اک ےل ی رص هدا ر ا

 . یدل بوس یغیداملوا نا ندکلهت یراتعزع هه رش ماش

 ۱ ۰. یدلبا تدوع هب کم بوناص هدلو ینعاتم هدبلاطوا

 هد نسل رو یر ندنس رغص مالسلا هلع در ر

 .یدافوصوم هللاتناماو قدصو فورعم هلاتناطفو تارد

 و. . یدرلردا تقات هلبماب « نیما » و یتح

 ملن هنیدب یاماسو تورث ك «دایوخ تن هح دخ» ءانس هتناماو



a OR Eی  

VV 1 ٤ 3 ِ  3 ( 

 فالو ین ندنس هرس E كنیدادجاو 1 . ماه ی

 «یصق) یرلالعا دج هلجزا . یدازاساراح ہد ارا فاوط

 قلتق م ندا روهط هد هم مشاه ؛شعا رمعت یک |

 ككا ۱ اروح E ةن كنسهلسف شرف هدا ا

 هدنراموج هنیرزوا کم هلرایشبح هبا باطلادع .شمریش )
 E ا كلوت

 نمدنفاناشیذربمغس ص وصلا لعو یزاتماوش كمشاهین

 ہدنس ی. د راسنابعش كشن رو ئر وهط ند مشاه یب كن رات رضح

 ه هرونم هدم 2 ند وبن تشل یدرولبروک هلتاقر رظل 1 ۱ ۱

 به تاشقانم نلک هعوفو هدننامز افلخو .هنس تر 1

 5 رد را كتاقروا ۱

RY $ 
 نعدنفا اجلا لک ا هیلع نطصم دم ایت لوسر ایبنالاماخ

 نلعب تان راترضح

 رج سو

 دفا مسو اع هللا یلص 3 مرکا لویسر بس و ¥

 نوا ال والا رهش یمهنس جنش روشل كن وساع خراب

 نوک ید نوا كناس» ندا یداصت هننوک یجنکیا

 ناک هدنسدلح ماه ی بعش ثهللادع یرد ساک هی و ۱

 . یدسا دلو هدنسهاخ "

 یردب لوا یا یا ندندلوت نکا هدردام مر اهد



  ( ۷٦مالسا ځرات (
 ا دلوا یز 2 كب رعلا ةر زج مقاوملاب تبسح راخ کن و

 4 لہ هک ندا عج رج یللاکشا ولرد سه كنكلتسر هتک

 . ندا تماقا هدزاخ E یدا راو یتاعرو تمرح كنس

 ۱ هدیدنع برع لئاف هله بولوا ندلعاسا ین یسهلق نت رگ

 ۱  نایدیاملکت هدبرعلا غرب زج ديال كرلنا . یداراتعا لا

 ۰ شیرق ثک الایلع هبناکمو هبطاخم ندنفیدلواحیصف كا كراتغل
 را رق كن هغاتخم لئاق هلع ءا . یدروللوا ارجا هزوا یناسل

 1 یدا لاحر ERE قفاوم كلا ییلاتو 7 هلسهطساو

 ۱ مهاربا دال وا 3 یک تانح E EA تک

 . ید و ر دلس یعحوه روم حالصا هاسههساو / مالاسل |هبلع

 ا هلع قحسا یلعوا لوح

 ارخوم هددسیا راشعا عاسا هقحقیرط هدنر ا
 م

 3 هر دام هوق ندرافدل وا راحود هفالخا داسف هدهحرد ل وص

 كوس كمھارا ترضح . یدا نمک نادر یرلهونعمو

 3 هسلا یسهلبف دم نلک هلوصح ندمالسلاهبلع لعامسا یعوا

 ۱ E مح ییهلارو نلک مزال نوجا قلوا مابا هل هدورلنا

 یسر كنسهق شرق رو و هتشيا . رلیدا هدکعا هظفاح
 كيللادع لقوا لكس لاو لوجوک لا كمشاهن بلطلادبع
 نالوا بولطمو یدتسا روهظ ندا مرگ ثهوو ندْسلص

 . یدل وا یلحتنم Bi رظن E ا ردرت ار :هربتک هل وصح یداحا

 . ید وط قاف نوس تم و هر



Vo ( مالساروهظ ) 

 لو نیهناسه تا كما لمحو رص وشراق ۱

 هنر یدا تراع ندنم وزل تلا وک هلا تداعو و

 -راقدلواشمهمشود هتراسالاح بودنا هظفاع ین رلاتس رس اعاد

 كرلنا .یدالکد دعاسیرلقالخا هلوق یملخ ر رتاهن ندن
 هلارتشا هدددحا و هلک كرەدىا كرت ینسەلطاب دعاوق كلتسر تب |

 نالو هدکلبد وهلو قاناتسرخ نی ناجا مظع نا رق یرلهعا ۱

 رب رار هلغل وا عماح ةدایز عم یهنسحیتسم تاکرحو هلوقملاعفا

 کاک ر كجا اطعایراقوو ترع نالوا مزال ب هما تام

 . ىدا شلاق قلعم هندورو

 هیهعماج تهجرب های هدننب برع لاق صوصالع
 .برعلاةرزح . یدا شهالشاب هغعلوا سح دیدش جاستحا

 كناحایترومعم و تورثو ندنشدالوا تنم یدضارا كانسهعطق

 ندنیداعو هدهحرد كحددا بلح یعمطو صرح رظل

 هلوص نکل . ىدا ظوفح ندنطلستینحا یر ندهتوا یسلاها

 رب . یدالشاب هغملوا قضت د برعلا ةر زج هدرلهنس

 .یتحو شما زواج هیراثرط نمی یرارادمکح شبح ندفرط
 یرلراد کج نارا ندفرط کید دا شورابآ ردف هراخ

 هنتهح زا ندههروسو رصم هدرامور .هنرزوا دحمو نامع

 كب رع فئاوطوشراق هننازواحتوشا كناحا . رایدا هدکعرو
 زاحقح | داحا نالوا بولطم . یدباراو یبطق موزا هتسداحتا

 . یدما كحهلس هلوا لصاح هاسسادا ذاخحتا زکسم كانسهعطق



 ) لسا عیار ۷

 . یدا راو تب یا ۳ هل اب و ۲۱7 ها ۵ د د د 9 ضو هلا

 .یدیشعا لوبق یتیارصنابو کلید وہ یسیضعب كب رع موق
 . یداراو هد رلد دیا شاسرپ هم وح هد رلحما

 رفو یراهدلاو رلب ع ید لوا نددورو كمالسا ناد

Eعمه هلباحاکن یش اد رو زہ یاو رازعا جور هلا  

 .یدبا بوم ۳۹ جوز یسءدلاو وا .یدبا ا

 .یعسو هرعو فاوطو ررر هسمارحا نوجا جح یللاتس

 شاط بوروط هب 8-4 و هدنسهناک تففاوم . یدراردا

 رس. یدرارذبا اتعا هدا واو اتنا . یدرلرفآ

 .مكحو عیرشت یاداعوشا همالسا تعلرش . یدایراح ناتخ

 ا

 هلهح و E ندالصه نل دا دارا ردو هارو

 عطف هناسمییخ هدو رت قیرط بویلوا موقرب هدیدابملاح راب ع
 ا کا رب تب هدننهاس یرات اردو کد . ید راشما

 .كلند وهم . ىدا لکد تلسب ک ود رلنادالک ١ ین ادل واینر

 راب وب هدهسیدا شلوا لخاد هنسهعطف ناتس رع قلات رخو

 تب مع مو وق ندن» ر طظ 3 «شلاقبح ند رللصا عضو ندن رطر

 .ندنف رط رلب ع هلدسح قل وا شعلوت قفاومریع هنا روشم وقالخا

 ن رکو هماوقا نالو ۳ رللو < یدندا لوصف

 هعاتمو قاشم نلکح هدنراسا لاح یرلهمومع ماکحا هلغلوا

 تفاسا ۱۷



 NAE € مالاسار وهط (

 [۱] كيصةفانمدبع.كفانم دبع شاه .كمشاه بلطملادبع

 «شمشدسع . ماه :هکیداراو لغوا ترد كفانمدىع .ردلعوا

 ۰ رد لف و تام

 .رددالوا كمشاهرامشاهینلدلوابوسنم كمرک ۱لوسر

 لغو كسمشدنع هما ی نک هتفالخ ماقم هدورلباو را ا
 . ردرلشمهرو ندنافسوا یلعوا كىرح

 بوع وطهدهنیدم مشاه ن هبیش نالوایدح تام ا لوسر

 شما عوا هب هس دم کرک همش مشاه کنوح ۰ یداشموس

 یافو هد روس ماش ۰ ید اشلا زمق رب هدنمان یماس ندراح یو

 ر یدروع وط یه یملس نالا هل ماح هلغل وب عوقو

 یتسهدلاو یدک هے دم نوک ایل ا یتسهدازردارب « تلطم

 ثاطم 3 8 یدربتک هنذکم تولا یهدش هلا اضرا

Aهللادىع . یدلاق باطل ادع یمسا ند رلکدتسا نظ  

 یدلک هاد

SELE TL 

 ف یرلت ضصوصخح هب را دنک كن هاسق سه . رابدذنا تسر تب

 كنهنانک ىو كنسولبق شیرف « تال كفبق ى قم هدشاط
 ردنام یحدی كنراهلسف جرزخو سوا :یزع . ۱

 ۳ 5 یدا که له کوس کلا كرات ناو هدف

HR 

 [ Fvیعف



 ( مالسا رات ) ۷۲
 ندنرارف كسراح .یدتا هداعا یرذنمو درط یسراح هدنسولج

Eتسایر هت ار ند رع ل اف یر سه ندندال واره تاد  

 هک :یدیاهدکعا ۱ تسایز هتسهاسف دسای رخ ندرت . یدتا

 E تكناساساسءدنک هل وام .ردنلغوا كنا سقلا یا روممشمرعاش
REEوشا ءلرلن | . یدنا هدنسهب  Eو دنسو مص یلاوحا  

 و و .تفالخ نامز یسلاوح و ےک راد هک:یدنا

 کلنو EE هر 4.مالاسا

 كناطحفن برعب مهرج - . محرج كولم ٩ .٠
 لبعامماترضح .یداشعانطوت هم هلبعا-ا . رد ردارب

 واو ( ۲۷۵۹۳ ق) یدلآ تر ندرلن | كرل هنسهلس مرج

 ترضح «راداغ» ند رانو .یدلک هاد یدالوا ثاکرا یا

 ۲ تی یا ابا دال وات ردشالع دح گی
 دال وا ییلظناحم كرمظعم تب :هدنس هلسف مه رج یتموکح راج ردو

 همه رج ین هدمظعم تب هرکوص ندتسان . یدیا هدندب لیعامما
 ه دعل .یدتسا حج مس یا ورم نب ضاضم تی اب یدک

 تم تالوو زا تموکح هلغمالشاب هبافجو روج محرج كولم
 تالو«یعق» ندشلرو ےک ور روا : یدک هعازخ ی

 همالسار وهط . ِ جارخا و یهعا زخی و طض یت

 هده وس تدالو نامز . یدلاف هدنسهلسف شبرف < تالو رد

 ندن ۱ یا مع ه دعل هد باطلا ع مر کا لوسر دح

 یدنلو هدنافسوا رک ید



 ۷۱ ) مالسار وهط

 یتمالسا هدتوراف ترضح تف الخ مهمان هلبج نالوا ی ام ككرلد و

 رود .یدنل واقاطا ه هیماللسا كلام یتموطح و یدت الو

eSهدنس رق و شم ایا تع نع کم نوجا  

 نر ها داق شوکو نا تا لر
 هرا زن ی نکردنا فاوط هدنروصر نطنطم هلو . یداش جا

 هجو یدلوز وج یرازا هلکم هلک جین را زااوسصخش ر ندنسهلسق

 كنور هدوا . یدروا قو صور هننور كموقع كرهناتدح
 یوعد بود دک هتروضح كمظعا قوراف قر دف ات یاق

 ! ها جاب » هلا توعد هنروض> یهلح رک ترضح . یدتا

 یا هصامز وا اکش ها ىت هوا همدا واب : نسر نس

 دروس هی al و
 یتاخقاقوس هلا ا E كرس ا هد اوج

 هدفقوقح » قوراف ترضح :یدتا لاوس هد « ؟ ردنع واسم

 لاهمتسا هلمح هسرروا كبو . یدرو باوح هد «رلرد واسم

 رار هلعاوت اللو یدقج ندنروضح كقوراف ترضح ارد

 . یدتسا رصنت بولک هلوساتسا هلش رط ماش كردا رارف

SA E ۳1هدنسلاوح رکی راد . 

 رد« قرن رج د یر سوم درازا فو یا

 ندنابناساسلولم سراح لغوا .ردفورعمهلمان [۲] «رارلالک »

 یددنم لم هر داف هوا تاب ههذم هال او

 هستم ناوریش ون . یدا شعا شک هسراح کا لع

i OTوا را  



 9 ( مالسا ی را ) ۷۰

 ۳ یا ترجه هلبا تعاج ی
 ر هدنراتهح داآ و هربح نالاق بارخ یر ندشامز رص

 ووض » «شر الاهعدح» ۳ یدلىا لکشت تو

 یتسهف رش یاو كماش و ین رللامش تا ارف و یهر زا»نانس د«یعأت

 یا ننقلایرما ن روعا ناممن . ( ۵۹۲ قا) یدسا طبض
 ناناساس ارحوم رو یا ین رو رصق رومشم
 وقنم هدننامز داق یتح . یداراغلاف هدنمکح یاور ندنف رط
 ناک دما لوق ییدزع بهذم تلا سقلا ییما یا

 هام اد دام یا ناو شاپ ۲ تماشا

 هاوص هدنتفالخ نامز كنراترضح قیدصلارکب وا هفیلخ
 دو ن لا هلافیس هدننامز نامعت ن ردنم نالوا یرلریما

 کلاغ هربح مالسارکسع نانلو هدنسهزادا ریز كني راترضح
 1 یدّسا حنق

 روت سا اس درا  ناناسخ ناسا و
 هدد رص یش دلغاطهنار طا كنلاها هلتسانملس ندا روهط هد

 هللامانواو رایدلک هنرانک كیوص ناد « ناسغ» یسهقرفرب
 ۔ (ع0۰ق) ردورمن [1]هنفحیرلیحشرب .رایدلبا راتشا تیک 0

 هتندالوا ندنکدتا قارحا یهرح رفصالاةنفج ندرانو

 لماع ندنفرط [۲] هلج و eel . یدلرب و یعاب « قرح لا »

 یروپشمرصق مان ]٤[ «عقرب» دهر و رخن [۳] نقلا نانو
 رگیدا حبات هغ رارصبق مور ناسع كولم . ىیدتبا اب

 و

 د [٤] نقلا [۳] ن ما 1: هم 1



 ۹۹ ( مالسا روهظ )

 یگ دوم هشح» ربع 2 ینصل یلاور ندنفررطهلحارخآ :

 ۲ یدتسا در یتعحا ص هر هب د «مکحرکسع هسرزوا رد

 م

 ىقاحلا هارا كنعو تعجا ص هناور بشوت .فس هدعف

 ۔زسەدافكننالصاحو ندنغلقازوا كنع ناوریشوت .یدتا بلط "
 هدهسیا شهتسیاقمواص هلا هطع رادقمر و شمتا تح ندتکل
 ا اغا كبو «مدلک هغملا هزاحه ارون ن » فس

 ناورشو هدعع . یدتعاط هنسهمدخ ی هطع هد « رد

 راسشسح درد ع رادقمر هليا هد تب ما « رزهو «

 هداعنص ندنت رط به سرف نز ید نن فس بولی راقح

 .یدلاق هلیتفص ظفحتسم یرکسع سرف رادقمر و یدلدنا هماقا
 هکردشما اس یرومشمرصق مان «نادمغلاسآر» تقولوا فیس
 ندشدل وا فات هدد زا راشدح فس . ردد وج ومالاح یرلهارخ

 یدردنوک هک هلا ا كم ترد یرزهو ا ناورشوت

 یتدرمهكولم هليا نز ید ن فس . یدلبا ناعت لاو فاو

 . یدلوا وع مک

 نو سلاو نع دو نامز دف طو یک

 یجوا كلرحهو یدلوا فرشم هللا مالسا فرش « نازاب »
 5 یاو هترب یلعوا هلکع | تاقو هدنسهتس

KY u eTهام نامو  
 « رهف ن كلام » ندنس هلالس « ناله ن درزا »

 لئاق راسو ندندالوا ناندع ت [1] دعمو نددزا لئاق

STER 



 ( مالسا نی ( ۸

 .قرع بورود دو شا ندساج شاول ید . یدتسا طض

 ندکدتاماود هنس رک كس کا کی هعلاس . یدلوا

 . یدل و مانخ کف

 .« ههرا» هدم و" «طابرا» ندهشدح هرکصندنو ۳۵

 هلما ١ ] « سلف » هداعنص ههرا . یدلوا ییوتسم هنع كلم

 نولمو تمیشذیکک اموصو رع رم ندلوماتسا و یدتااس اسلکر

 ا حم ندنقاو ءط كنهسک برع دال وا . یدتسا راشاط

 لاها نک E یدر دل ا هح هاسلکو یاوطو

 دات رخ ی رلکدتسا سقم ی وا یا 0

 ا هف رقرت یک ویدا دهع هنمده كنهمک

 > یدیآ یهو هتلنسهیق شیرق بطلادع یبلادج ءد رو
 لرمدیا ضرعیتامتات [۲] كزاحفماو یدتک امنص بوقلاق
 ۳ یدام دا وا ققوم هدهسلا شمشلاح کم روتا 1 ا ىشلا

 هل رک ع كی ههربا .ىیدتا ما یساحتل اهراعاط كشب رق هدنند وع

 تک هد رلل وصو هد کم . یداراو یدومت لف هدر رار

 ندقرطر« - یدلوا فلت یغعوج كنسرکسع ها هننادمد ٌةغلا

 ًامزنم نیزسقلو» تقو کما دصق ءو هبهیک هلفمصاپ لاس
 .قورسم هدعل نه تک او هنر ENE یدتا تدوع ۱

 ..یدسا ماود هتس کیا نع یراهراد

 [۳] «نزیذن فس» نددافحا ريج كولم م.

 كەشدحو ىدا ی کز هرصق ندسیدع و زواحم تك هشدح

 نر[ راک کد هما اج سٌیلف ۱"



 ۷ (+مالساروهط )

 هلا هلک ةوفرب (۱8۰۰ ق) « شعر رمش» ندهعیاب كولع
 هات هنمسا و طرض ES یسراف ملفاو ین رع قاع

 ارام دهرا و . یدنا ان ی رهش ( دقرمس ) دنک رمش

 هسدودح ناچ هدعا . یدلوا لوتقم و مزهم داقک ندسرق

 هلا ناسح یردار نالو هداروا هلا ودرار کبد كره

 یخد«رفعی» یردارب رکید .یدلبا تدوع هنع ًارفظم بوشلرت
 هدهاریاننا هدهسا شما هحوت هقرط الاسا هلا ودرار هقشع

 هن رلهلاقمهدنرالوصو هنیراوج امور هلغملوایلوتسم ابو هننرکسع
 . یدلدا لتقف یسهلح ندقرطییاها ناقح

 هدهرک نارق ( رخا عت ) برکوبا نده موق كولم
 . ردو نردک ء ؟ هبهمک ادا رد

 . یدخا ا هنالهکک دال وا تموح هدعا . ۳: :

 را رخ نس ترا اپ مدننامر و ردنار ی
 یک 6 رواش « نت رق كولم 0 € لالک دع کر و

 ینمسا كرەدا دوه المماب [۱] «ناس» ندرلنو . یدتا لمر ہک

 وا . ردقام ید هلما « ساو ید د ؛ردشعا| لیدنت هفسوت

 نددوم هاط یسهلسق نار ندا رصنت ندع هد راف

 برح نالعا هرلن | ساونیذ کا لتق نیک یا هانکی
 اع وو نانا ندزصق نارح لها . ین رس وه

 شبح یتفک رمعق .رایدنبا دایرف هد « یدنلوا قرح قاروا
 ینک كرهلک هلا رکسع كس .شخ ید یشاجم یدزاب هتسشاجم

 نا []



r Eبیس تو یو  

E a8 

 هب راحت هلن ارل وللباب هسرروا عر كدوه ترصحو راپ ده هر ادا

 رل دتا

 لکشت ا بوسلم e ىلعوا ه دع)

 ها رقم ا 1 ی دوم اس هلتسل هما ثكساابو

 0 نک یدوک میوه تا
 E ) شاتر ندت هال ی ۳

Eا رم اک رقم ی اس  
2 5 ۰ ۰ ۰ ۰ 

 ۰ ردق و رعم هلبماب « نا ر .ةلاوذ» بعص ی وا .[۱] رد ٠ « بر ام»

 .یدوت راتمالع نوا قاو یرالو«رانلاودههرب ا»یل اغوا كا

 یدرکع هاش ر ۱۶۱: نا کرا ے5 ن رفآ یلعوا کا

 رصاعم هبا دواد ترشح . ىدا ا یرهش بو سلم هنمایو

 ندرلنو . یدروتوک اه رفا یهقلامع نالوا بولغم نولوا
 I و نتسرف دوام ES [۲] «داعدالاوذ ورم»
 مس ی مپ ی فلک هنارفآ اعم ها

Eندرانو هن . یدرابر وف  

 یتعنات هموق ص هلکعا هج وت هل ناملس ترضح هدنامز سنقل,

 هدنسهرادا تحت كالا رسان هنستردیمرکی نیو یدتالو
 خسررفرب تا لج کیا نوح ا هظفاح ترا ن نقاب . یدلاق

 ندا عامجا ۰ . یدتسا اشنا دس ر هلماب « تام دس » هدنل وط

 اورا هاکلدنا یسقت هلبا رللودج رلوص

 یدل وا قرع هاتر یدلقس دس ه رب .یداشعا

 زاغدا 1 تام م 0



 ۳ ( مالسا روهط )

 هد لاح تواد هدرالوح «ءرلب ىع لواندمالسا روهظ

 قلنابوج یرلتیلوغشم .هودو تآ یراتورت . یدراربثالوط

 . یدیا قلی وباجو
 ندمالساروهظ .یدبا روبغو یک ذ تیاغ «برع بیت موق

 1 ۱ نکناهج یک فطاخ قرب هدنفرظ هنس چاقرب هرکص

 ی رلاک ذ 4 هحرد یر !هلک هنلاح ما داتسا هدقراعمو مولعو

 ندا شخح زا تاح هک تمالسا نر ردفاک

 ندنرلهساکذ هود یرلعفوم لوا نددورو كنلاع قئلاسرب

 :یش ندا لاغشا یرانهذ ۰ یدبا لکد دعاسم ههدافتسا

 رلراوناح یشحو .فاصیاوه .یرلهنروف موق .رللوح رسا
 قوس هکل اش یراثآ قسط لاوحا تراکم . یدلا
 . ردرلشمراو هنسهلاع هحرد كتغالب و تحاصف هلغلوا شما

 ءرولبروق رارازاب:هتسره هدلح مان «ظاکع» هد رک تک
 دا رهدای و مش را احد رکن گه را تاپ اه

 . ىدا رلک.د نونالن وط هو یشلاخا هدان نزول هر
 ندندالوا حونن ماس ینلاها ترعلاةر زج --. ۷ ۰

 : ردمقنم ههقط ترد تولوا ۰

 .مطءهقلاع .دوع «یلواداع هک.ردهداب برع ۰ یسجترب

 . ردندرلنا یرلهلیبق [۱]تومرضح «یلوامهرج «مما .سیدج
 ناطحقندماسدالوا هراکل وا هک. ردهب راعبرع«یسحنکیا

 مهر 2 سياج «منط 0



ER, 

 ( مالسا مرا ) 9

RY $ 
 ہی یعدف یافارغج كرعلا ةررزج چ

 هدنسوج برض كنايسا «برعلاةرزج =. ۷
 هر زاو هروس هلبرللوچ ماش الاش: ودع ر رج هشرب عقاو
 6 ونح «یرفروک هرص افرش-. ردنشعلوا قیر .ندن راهفطق

 بدنلا باب و رجا رحم ًابرغ ؛یزکد نامعو یدنه طح رح

 ردطاحم هللا یزاغو

 ۳ هر هععق چی وا یر علا ةر زج هاوو هب رصم 2

 ط: سقت وب قاروح «راتخح .قلشاط : یدرلردیا

 * یدیا ل اکد یترب

 لاها یانجا و هیعییط مقاوم ینراتکلم هسیا رلبرع

 هنرلهعطق منابع .تومرضح نفع زا : هلراستعا

 ٦ یراردنا مش

 تعارز لباقو تش.یسهسنارا تاهج كرعلا ةرزح

 زکلا . رداع ندرلارد موق ل یطغا مف هدهسلا

 رانو . ردرا ورلحاو هدنماقمهطا هدنسور «یدنسهب وا 2 رالوح

 هدرااوج هلا یراوص ربلیحماو یرلکااشیو یراجاغآ یدکلوک

 دیرعلا ةربزج . رلردیا جسهت ینرللاخ كرلبودب ناشالوط
 ۴ یسمود هلتسا هدهتبا ا اار قو كم

 تی سر و



 ۱ ( مالسا روه )

 ندمالسا روهظ هروک هنفیدلوا اتسم ندهفااس تالصفت

 غ ندهمظعم ها لود نالوا ؟اح هدنرزوا مع نم لوا

 هن هینللروطارب«اقرش :یداشلواهدسرهتاهم :ینلروطاریعا

 بودا ماود هعاحا كنعفوم هدهسلا شلوا فعضراحود ردق

 كا روطار+ا نهتیرزو ره لا ا یو
 تافو مدقمهنسییا نوا ندنر هرکصندکدریدتا التعا یناش

 . یداشملیا دوعصهنماقمقل رصق «لقره» هلکمنا

 یر ناسا ناو یک تر تام

 كتر بودیا سسأت لوا هن ۳۹٩ ندوب تری ءیسهیناریا
 هدننامز لداع ناوریشو . یدتا ماود ردق هتسهنس یحزوتوا

 ههروس كرهلدا برح هللا نهنیتسوز یروطارب۱ قرش

 ا زوتوا یونس نهنتسوژو طض یرلهعطق هرزطاو

 دنفوخ ارا دنه ندقرط کد - یدادنا ر هتاطعا
 یلط درالع . ىدلوا دودح 0 یغوط هنن راتهح

 رلاشح ناّلو هدیاز واحم كره ردنوک ر ؟سع هق رفر هسرزوا

 كياوربشو وشا هی رف د ترضح تدالو . یدلذا عفد ۱

 راح ود ؛نایناساس هرکص ندناوربشون . ردفداصم هتنامز

 عولط ندقرش هدشامز ثلاب درجدز تیام بولوا لزازت

 لوفا ًادژم . هسوحم تموکح وشراق هتمالسا تاقا ندنا
 ۰ ردشمایا



1 E ON OEE 

 یرود هموم ترجاهم هابراهلوا شموروپ یرعوط هب رغ به
  1؛رلیدا ا ن شاد ها ار تا راها طوب .یدشماح

 یدلوا هلو نوجا یلوصح كنبرادصقم ىزواج كراوه ۰
 ردکیا نوا یسحولشا كلئاق ندا موم هتلود امور :

 كم رهدنوغیسحنکیا وه وس هدنسهرادا كه رنامه یسحنرب

 د اوا تن ولر یسحفا نا ةد و زاكا

 و كنس رلت وع قرش هدنسهرادا كنانالا و یدمدر رد « یزاهلسق

 ره  fهدام اسا به رانو  TESSهبا رفا رللاداوو

 يلا . نوعرو هدنسهرادا لره رد وع یسحنشا ی

 ع رو وا ۳ دن وناراف

  2هداتراغواوروا هک :ردرانوه هدنسهرادا

E هدنسهرادا اسر وهو تسل ژناه 2 E ری او 

 لورەھ هدنسەرادا ك ارقا ا هم ز وقط ال یا اد واتس

 ؛هدالاتا ت درام ول e 5 ل یسا>حس و : وا ؛هدام ور

۱ 

a TTیتحنکیا نو  
 رلیدسا نطو ؛ هدالاتا رلتوع ین رع هدسدرادا قیر ةد وس

 ندکدتاماود تدمر هدنسارا عیافوو ییلروطاربعا تب ےک

 ك «س و ل و »را ء ظا سگ ا و 0

 14 او و لومنانل و قل دنعم كيهد 2 مان« رفآ و 9

 و دره رب و تیام ا عو یدتنا طض ی امور

 .( ۱٤٩١ ق ) یدتناط یلارف الاسا



 ۹ ۱ ( مالسا روهظ ) 0

 درهتسشوآ رد اهتنا كلود اور سید یاس <2
 . یدلوا یداب

 ندهبحراخ تازواحم ردق هب هچرد رب : ینلروطاربعا قرش

 برع نالیدیا بلج ندایسا صوصما ىلع . یدیا ظوفح
 هل روصو هتشيا . یدا رونلوا عفد هحراخ تاضرعت دا

 یتسهق رشتاهح كنامور تاهنو شملمسهدیا ماودردفهنس كم

 . ردشمرا هتاه هللا كر هت رلروالد ولنامع

 یده هنتازواحت كنهلاشماوقا .ینلروطاربعا بر اما
 ترجاهم . یدلسهدا ماود هنس نام ی نده دل وا

 هنسهرومعمتاالوامور هشح وماوقا نشود هنکوا كل هه وک

 .راتداعا لکی هل تابوت

 هنس زکس قرق ندهوبن تر .همومع ترجاهم وشا
 «نوه»ناشالوط هدس فیاسا هدیبس . یدا شمالشاب لوا

 رعتا زواع هاو روا قرت رک یر
 یقلخ اپوروا قرش هلغلوا موقر وحکج ًاعبط ءرانوه . یدیا
 یرهن نود ران وه .یدبا شما ادم راکفا اف ت هدنقحرلنآ

 رکید «رابدریف يبشر نودا یداصت هراتوق گر

 یر هدنرانک یره « رعد » راناجاق . ریدرجاق یمسق

 هد مه < ندو وک فرش مه ا . رلبدسا فداصت هرلتوع

 ."رلیدشا نیقا ه غ كرتکروا ندرانوه نلک ندنرلهقرآ

 بویمهر دنوط شکید هدنررب هدرلهئاط یهدنرزوا لو یاس



 ( مالسا خراب ) 0۸

 یتختایو اس ینرهش هنطنطسق هرزوا قلوا لداعم هامور
 لوضا هدنوحا شیاسآ داغ هدلخاد الا . یدلبا لس اروا

 . یدلبا لیدم یهرادا

 هدهسلا مر هذدلوا شش وش كنططف

 . یدلوا شمالرضاح ساسار هنماشا كنامور هدورایا

 یسهسراطقا هاسهقرش تاهج كانکلام امور هققلا

 بهذمو تیموقو ناسل یک ینیدنوا قیر هلبزکد كيدنو
 . یدا راو تام ی E يا رخ

 هنکلسم «سورا »بولواندنلسنمور «یسلاهاهنطنطسق

 «سفودو روا»بولواندنشنج نیتال.هسیارلولامور .رلیدبا كلاس

 هل رهدبا سقت یتکلام هدنتافو نیح«سویسودوئت»روطارپم |. رایدیا
 لوس لما « ینلروطاربعا قرش » یتسقرش فصن كنامور

 « یفأروطارپ:ا برض » یخد ینسب رخ فصن .هسوبداقرآ یلغوا
 .(۲۲۷ ق ) یدسا كرت هسورو وه یلعوا رکید هلیمان

 انابسا هایناتیرب ءایلاغ ءانامرج ءایلاتبا سف هدمیشو
 ریازج ماطر (سنوت) ایج اطراق ۰( ریازجو ساف ) ایناتیروام
 ELÎ «یسهریزح هش ناقلاب ؛هغلروطاربعا برغر ار هلا

 قرش رلهطا یهدنسقرش فصل كدیفس رو رصم «هروس
 . یدتسا تباصا هنغلروطاریعا

 كنسلاهاو قفاوم هتعيط كتکلم ىيا مش وبشا



oV , ) مالساروهط ( 

 بولوا«م ويم ریس »هدر 8 دارغلب:یرقم تانک هفد رب ا الا

 طاح هلا یزکد كبدنو «یزکد رلهطا کک «یرهن هوط
 مسقنم هتل 4

 ردق هشک ام ندسیغ كرصمویابلاتب E الات

 هال ایرلرهش نالیمو امور یرقم بولوا یواح ییا رف ۱ ا

 ۱ ی EEN کک هحاطراق نوحمایتهھج اش رفا

 را نارو اف اهر ا هک : یدبا مسقنم هتلارا

 ۱ 5 نات رن یاتروم

 لوح برعلا ةر زحو نارا هاش رح .یلهنهر قرش

 یرلهج وا شابک یدیا راویتموکح رقم ددعتم بولوا طاح هلا
 تو .سفصیابسا .یدا .ES هب زدنکساو هک اطنا

 د دلو ها رصم ینرلتلابا نیطسلف ف روس .ایتسلیس

 یواح ییرلهعطق ":برعلا ةرزج و. ۍعاتو و نع «ینسهعطق رب
 ..یدا

 همالسا لها دن هدنف رط هل لف. تدمر ؛لصن كنالاا وشا

 رد لول ناب د ا
 قش رام ور تفو یدتسا لاقتنا هتطنطف لوس هک

 را چوا نوجا ند كلابتوا , نط د ید ۶
 ۱ ۱ نکس ینملغعا منق تان کس . ید وشود

 7 . یدتارصنت نکا تسرب تب نوجنا باج یرلناتسرخ
 نوحا قمرق یترو كنناکداز امور نالوا شمشلا هل زایرنس



 ءیرهن تارفو یرلغاط ناتسدرک .یراغاط.ساقفاق ندفرط
 سکی ارو لوح یبل ًابونج ؛یرالوح كىرعلاةر زج اقرش

e ALE۱  
 یرلرهنهنوط هلا نر ؛ندابح وقسا یاهرتلکنا .یدساس ودلاق

 نر . یدردا قبر ندےشحو یاب وروا ینیندم یاوروا

 هنوط .ینکلامع لوغ هلا رار هلبا اقحلب وهرموسا «یرهب
 هدارو .یدردا طقفح یتسهرزح هش ایرنا هلا ااا "یر

 ناتسراجلد تی ر كناتسراحم و ی و رهب واب «فآ ی

 كرل ولامور :SEE ٤یم هس ونجح لحا وس ثهاس زن ردلخ اد

 ردف زود یا هدنلوح ناتسرع؛یسهعطق هبروس . یدیا هدنلا

2 ۱۰ 2 5 1 3 

 هلا رها رخ EES هب رم هاو هدودسم هاب | 4 حج سم عفاوم

 ۱ . ید ظا ومع

 ور وو ا ناف لند رع تدوعا

 كن« اژارت» مصقهدنل امن كن هو ط کلا بوم جا لاد ك یدودح

 هدنح راخ فلت هبعسط د ودح هلا یس هعطق 9 ییدتا تف

 نا ره رع قحخرب رللع لا ط 2 وا 2

 کلاغ ورا ا «نە فو دد رصق مدقمهتس ۳۳۰ ندنرګ

 ءلوغ : هک ی دتا ےس هتالو ترد لقتسم هلیما « روتقفءهرب »
 رگ راس الو ی رشت

۱ 
 هتلابا چ وا بول ژ های رمش وودر “یر رقم تنکل هفءرب لوع

 رداتناترز اسم تا :لوع هک دا عتقنم



 هیتر SED ی

 نده وس ترح بولوا ترابع ندهنس ٩۷۸ یطسو نورق
 . رولو ماتخ ا هتس ۸۳۷ 4 رالشاب مدقم هنس ٩

 نورق یمسق كجهلبدا ثح عوضوم هدرتاو كمالسا رات
 هنشراب ولامع هسیا ۍرخا نورق . ردصوصخ هاطسو

 . ردداع

 دنه كنوکحسم میر .هدنسهخ رات هنمزا كنالوا و

 .یارجا ماوفا هح .هدراطفا نالوا مولعم ادعام ندشنحو

 .هدنارا «رانوعرف هدرصمقورعم#لا كرانو .ردرلشا تموکح

 رلسوسا هدناتسناوب .ناسناساس .نایناکشا .نابناک ناددادشم
 -اوس ههروس ؛راسادلک هدلباب : هب روتا تلود هداونس .شرودو

 . ردرلولامور هدابلاتنا رل کف هدنلح

 شملکح ندلاع هحفص هاتسهرص یر یه ندراتكود و

 دام تالوا نورف رد ها فلاح یر و او

 هک «ردءدکی روک همظعم تود چوا E هدلاع دم یر وک

 «ییلروطاربعا برغ هدغ «یسهمظعم تلود نارا هدقرش

 . ردغلروطاریعا قرش هدطسو

 یتمظعا مق كقتعااع یرلناحوتف راد هدنجماهعدق ماوقا

 - ردراللامور.نالاقظوف تقوقوج یرلتموکحو ندا هطاحا

 «سوتسعا» معو مدقه رود ی آ نان رج E امور

 کیدا شوا لصاو هتسهفیط دونح دار( و

 کد اس رحم و یرارپن هنوطو نر « یدس اینودلاق "الامث



 چ یاب باب رس

egoردەدنا مالاسا روهط  e 

 -لاوحا كەد وح وم لود لوا ندمالسا روپظ : تاحردنم

 یتطصلادح یتجم لوسر هایبنالاماخ . یعدق یایفارغج كبرعلاةریزج

 راق كمالسا نم نید م یی كتسرلترضح ضدقا ا ۱ هیلع

 . یراثتاو جست عضو تروص ندعراش

 وپ مس

6 ۱ ۶ 
 بس لاوحا لكيهد وج وم لود لوا ندمالسا روهط و

 همس كوس چوا ییوگ ران نیخروملا نب -. ۵

 هک ندالوا نورق یاو د واوا داعم كما ےس

 ماود ردق هت اہ كنغلروطاربعاامور ین رغ ؟راتعا ندلاع تقلخ

 تال روطاریعا امود غچ رداطسو نورقیسجیکا . ردیا
 ودقهلعض ندنفرط واع كتقل روطاربعا امورقرشندتاهن
 رلولناع ثاومتاتسا هک «ردارضنا نورق:یدحاحوا .ردبا ماود

 مہ ردبا ماود ردق ءراح نامز ندنحف ندنفرط



 ذوفن هغلناتسرخ ید یالخا وس دلراولامور هقشب ندنو
 . یدلبا ممل همد قالخاو روحفو قسف .. یدسا

 یسلاها ندنکیدمشود هلا كرلولامور برعلاةر زجزز کلا
 تلاهح هدیتساروا طقف . رلیدلبا هظفاحم ین راقالخا سا

 مالسل اامملع لیعامماو مهار ایشاطرب ند رع موق .یدیاشمالباق

 کلتسر تب رار هللا هظفاسحم یاکحا ضعب هلاق ندنتعرش

 یلیدوم دوخاو لناس رخ ندرلحا هدلاح یرلکدتسا لزم

 هفاوط بولوا یلوطهلبامانصا هللاةسک . یدنا راو هدراندیا لوق
 صا ۰ یدرلرذیا شلسر هرلتب هدندفرطرب قلخ نلکا

 ندکلتسر تب كراناسنا بولوا هدنجا تلاهح تملط ا ها اب

 كياشیذرمغس ر یا نادم ندکی كن هلضاف قالخاو یملتروق
 ۰ ید شلاق هتتسلاو هر وهذ



  ( o۲مالسا خرات (

 ) ج
 نیلسمو انا تقو.تقو ندیرابفرط هل ارسایت -. €

 قیفوت هبهبعرشماکحا:هدهساشلروس لازناراباتکو شلردنوک

 قیرطی رلیدنک «هقشب ندک دعا دانا ههپلا صاواو تکرح
 نحو راددهمنکح نکا اذا همارک تاوذ ندا توعد هقح

 .رایدامقاصندقع اص هکلتسر تقرهدونواقح بانج هرصهرا

 یداب هنیرلالوا ناشیربو وح تیاهن یراقلزسقالخا وش كران آ
 . یدلوا

 رج قمر نام کولا لع ین تر
 هنسلصا عضوو یدلراقج ندنرغیچ هوسع تعیرش نزکک
 هدلاح کیدتا ملعت هقلخ یییراب دیحو . یدلرتک للخ
 هل همانصا یتحو رواصت هقشب ندکدلدا لودع هثلث ۳

 . یدالشا کلدا دعا

 تنواعم هداز هلاحو یرلهعا لوف یسارصن كراولامور

 شمهل | هشتسر همانصا یرکدروک هدنکوا كترازوک .یدتیا

 لوخد هغاناتسرخ . یدرومهصبا هللا تایونعم یلاها نالوا

 كن راتعنص یدنح راماسرو رلثارتلکیه تسرب تب ندا

 ی_رالکیه مس كی مو یسع ترضح نوجشایسمالاقندجاور
 میلقو :رابداب ی رلتروص كبەقلاس یاسا ؛راددالشاب هغعاب

 اراصت داعم هلروصوت هتشيا . رایدتسا شف هراراود یهیضام

 دلو رکن رام و اکرم اقا



 ملس ناطلسو یدرو رارف هاصوصخ صعل كرەدا ماود هتس

 ۱ ( اسا مرا )

 : یدرا هماتح هلا هب راح یمدنرود

 ید نوا «یاحورسلحم دفقعنم هدنرهش تار ٩9
 تكنهدمناتسلورب رار هلباهر اس تاصوصخو یدتسا ماود لس

 . یدلبا مکح هغلضفار «  رەتول » نانو یوشات

 هدننوابصنبح .یدنادلوتهدنرهش«نلز !هددانوسقاس ءیتول

 تور ید . یدردبا لست قرهربغاح یرش هلتنهانم یلاح رقد
 . یدلوا لخاد هناهر رمز كرءرک هتکم هته كاا ر

 ماطر کیدا عضو دلراپاپ هرکس ندک دنیا لاکو ملع ليصحت
 ترضحو یتسار كاباب . یدتا در یرانآ و ضارتعا هراتعب

 هدنروضح الراساپاپ ۰ یتیموصعمندهانک .یتنالخ هیسع
 كرل ساباپ .یرلهعا وفع ءانک دلرلنآ و یتشدا هانک فارع

 هرل ساپاپ قمالکا ییهسدقم بتک ۰ ی رام همتا جوزتو یتسایو
 < یموزل ییا تئارق هرزوا یابسل نهال بولوا رصحتخ

 لرد زودنوک" هدرلاسلک :یتسادبا دست هجاخو هر واتصق

 یاهرو هنما كناوذ ماطر هللا زهر «ینموزل یسلقاب مومو

 راکنایرلتعدب ماطر اهدو یغوح كب كرلالاتساب .یتسملتوط

 ۰ یدتسارامشا است رب ؛قلناتسلورب یبدتا E ۰ ید!

 دع ند ساسا یسهلتسم ربتفاو ی داقتعا هتل ما نكت

 . یدامهلوا صالخ ندکعا



 ( مالسا مرا ) 5۰

 هد راتو کھا سفکت ینارادفرط هلا « سوموف » قیر طب

 « كلوتق»رلک هدامور ..یدلرا همش لوس ییا قانانسرخ

 . رابدادنا دا « یفودوت روا » هر

 هک اطناو هب ردنکسا هد ناب و ناک هدهنار 9 40(

 یلارق هرتلکناو « بیلبف » یحدرد یلارق ٩ و رطب

 -دلوارضاح «قاژ» یر یلارق نوغارآ و « دراودا» نکا

 سلاو هتي فس هسدقم یضارا هدسلح ندب E هد اح یراک

 یمتلعل هقرمش هب اص وصخ ضعل داغ هي اهرو هبصنرلماعم نوجا

 . یدلر و رارق

 ساجر هاش وشت «دنومس زیس»یروطاربعا اینالآ )6٩۲
 ندا ضارتعا هتسضم كنداقع قلناتسرخ هارءدا داقعنا

 هدعب ۽ یدلدنا مکح هنن رفک كىا مان « فله و ولد رتلکت ۷

 «مورزولعارب » هللا «سوهناژ» ندا و ینهدم كم وقر

 و و

 نابرق سلحرب دقعنم هدنرهش «لا» كناینالآ (۸۰۹)
 . یدسا لح قالتخا ندا روهظ هدامهو یالوط ندنلوات

 ی ی سرو یار یر
 «نوئل» ی وا اياب هدهسیا شلآ هملق هماننوناقر اد هب هع ذم

 وشاودقع هدهاعم ر هد «اوسنارف» یحرت ییارق هسنارف هللا

 : . یدلدا لاطنا همان ونا

 شب سلح ییدتبالکشت 2«لوژ» ینکیا هدامود )۸٩۰(



 1۹ ( ابا خرد )

 . یدتا فیلکت هیحاص :دقع ر «سولقاره» یرصق مور

 هه وا دلج را کو هنر دینب 6 مد و هم

 هنشاب«سوس و رفوص»یلرطن سدق هدهسبا شلوا لصاح داحا

 یخد رمعیق . یدلیا مکح هتنالطب كلوب هللا راساپاپ یتیدالپوط

 زکلایدل رظن گرص ندنفیدل وارنأت کیادوخابو رب نوجا حسم
 رشت همان ر هدنقح یسهلوا داقتعا هخدلوا یسهدحاو ةدارا

 . یدلبا

 لاطبایتسهماننت كسویلقارمیند«ناتسنوقهرصیق ارخوم
 فن انا هدهساا وجا صا قوا a ES هائسمو هل |

 مکح هننالطب هدكنوب سلح ر ییدلیا لیکشت هد (۲۷)
E۱  

 «سشیتوا» یاحور سلحمرب لکشتم هدلوبلاتسا (۱۸)
 هلال كا هموقعیو هبلبتوئم نالوا ندنعباوت هلا یهذم

 «سو راهرایاب نالوای سوم كهدمو هدامورو شما

 .قرەبامەىراي هدامور سو راه امدحا . ردشلدا زوروفآ

 كن | بهار مان «نورام انحوودهداروا . یدتسا رارفهانل لحج
 هلو ردقهلوا هتسزو ندزمحشرات . یدلبا رشنو دخا ینهذم

 «رلیدنالوف ینهذم كلوتق رابلنانبل هدعب هدهسیا شما ماود

 تداعع هرواصت یناحور سلحم دقعنم هدقتزا )۱٩٥(

 ۱ . یدلبا ریفکت یتاریکفالخو عضو یلوصا
 لوناتسا ییاحور ساحم ر دقعم هدلوسناتسا (۲2۷)
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E ا ) ۶:۸ 

 . اب دلا .لید 11 ناعا یتنهولا وا كسقلاحورو در

 ناحور نسلح ندا و هد(غولنالآ )سفا ) ۱۹۱ قر

 ندااعداین ةالخو یدتا لوف یغلدلوا «هللا ما» كع سم ترمصضح

 . یدلبا ا ی رادن رط هلا «ر وطسن» یبرطب لوساتسا

 یسع .یناحور سلحندا لکشت هدنوک یضاذ(۱۷۱ ق)

 نالو هدنساعدا یتیدلواترابع ند هولا :دحاو تعط زکلا

 مکح هتضفر ك «روقسوید» یسوبقسپ هب ردنکسا هلبا «سش وا»

 هحنحوم هلاسر ینیدزاب هنش رطب لوبناتسا ك«نول »ااو یدسا

 ترا رارف هوا: داقتعا

 راهنا»ناقحندتحو سادق اراصلانب هعل را سلاح وشا

 1 ردشلدب ١ هبشت هب «هعل را

 ندنف رط «سشس وا» ساحر لکشتم هدسقا ۷۳ قر

 لوم ارا لان هدهسیا شعا قلدصت یهدیقع نالبدبا رش

 . ردشفلوا هیت «یملح رازسرخ » اکو نوناغلوا
CADRES)ار و اس یک برا  

 یرلبهار ثاوتق هدهسیا شفلوا رشتو ملظتناهد ینوناق داقتعا

 قرهبالک |یتیدلوازومرضمهدنراهلعیدنک هدنناح ردنم كنآ

 بدر ورارف هت 9 هحنحوم یی ولاق ییوکیضاقو رل دتا در

 OE مر ہط و ر اد د تلناتسع نرمضح اراتعا ند رانو

 . یدلدا قاغا هشدلوا

 ءرصموج ور ینبهدم » ںسشس وا» بهار ارمان «سودار بوقعب»

 همدنسسهبوبن تر هلکمتا رشنهنیااوح رکیراید «شجح «ماش



 طمذ DE ا ارا صز 0 ندو

 دک .هدنتحش همظتنمو هدرطم دعاوق ی را رک واندرا ولاموز

 یلاخ ندنزارا هداعلاقوث تراهم هدقسطت هتیرارگید ابو هسرل

 . رابدالاق

 طبض هطزوک ِِ لوصا كنهوسع تعیرش هلتقو
 صع هجا كشلاو یدلخا یسواق فالتخا ندندامهنلوا

 ندهوا ۰ هه كتامزانم ندنغیدشراق هدیعخش

 هسلصت نه یسهلتسم «تیهولا ثیلثت» نانلو هدنهاذم دنه یرب

 .یدلبالکشت هلئسمرب هف فلتخم هدایز كا .یدرک هعلناتسرخ

 مه هلا قح بانج هدتهولا تكسدقلاحورو كناسع ترضح

 . یدرولل وا داقتعا یراقدل وا هس

 یس وقس هب کا 0 ره ند وفا یلناتسرخ در صف

 قرهلواصوصخ اکو .یدتا راکنا یسهلتسم تلدت «سورا»

 یسورآ یاو سج ندا لکشت (۲۹۷ قر) هدرهش قسرا

 یراناتسرخ هلج داقتعاوم .یدتا ر رقت یداقتعا هثلث ناقاو در
 یدالب وط هب هدحاو هطه

 کما حا تختار ی رهش هنططسف نطنطسف هدعل

 یاس هتسلرآ ه هفرف كوس يا كتسارصن هدورایا تفکو

 ها تا

 كسدقلاحور «یناحور سلحرب لکشتنمهدلوداتسا (۸٤۲ق)

 لر يدتا رش كنهار مان « سوسودکم» هدنقح یتقولخم



eرا  

IE E E TTR 
 تهر وشراقه هناسح تثیهو نایدتااها یدک ونشا فو

 . یدلوا شعلوا لوق هساحور

 هدهسیدناهدکما راشتنا هدهناراکتلاسمتروص .قلناتسرخ
 رسوم یه نکیدی# هیشم رضق اب لک

EAهل صف اتاق  ORلپ نفت وا یو فلوت  

 یلامو مادعا یراهانکس ماطرب و ردا دع تصرف ینلنانتسرح

 هل ناب سه ا ید عرق ولجن اب یاب لا تلقی

 ۱۳ نا او ۱ SE E E یع رم

 هلهجووش كغلنابتسرخ . یدرارریدنلکا یییاها كرءدا

 یوا یماب دا زر کف اک هارد اتسرخ ین با یی
 . یدلوا رر و تشهد هرا صف یرلتوق کی دلک هب هجردرب

 . نالوا غلاب هزونوا یددع . یدالشاب رلماع لتق هن رزوا كنوب

 هسرود نیلق هد یاهن .هبرود نورا یسحمر كراماع لتقوم

 ذاحا هبسو یارحر ندا روهظ هدامور . نور . ردفداصم

 . یدتنا صا هلا ماع لتقف هدنقح رلناتسرخ كرهدا

 هدنجا رامشد نط ف لو هکیدلوا تقوا تاپ

 رلقاحلس نوجا بلج ىتواعم كرلناتسرخ . یدبا شلاق

 ناتسرخ یت هدا ندنفص كرکسع .یدردوق چاخ هنیرزوا

 . یدنازق هلغو ؛یدلوا بحوم یتننوتع دكرلنآ لاحو هلشلوا

 . یدتبا لوبق یانایتسرخ هلا « ینامرف نالیم» هدعب



 ۶ ( ابا را )

 هلا انحوبو یتم ندنویراوح#نانید « لیجانا باخا » بولوا
 هما زا نا تاروت . قلا نفر طب یورو و و ین
 هوالع ءرانآ ا هوا لخانا ونشا یک ییدانند « قتع دهع»

 آرا ما "مان ,نسیلافوآ: برهان « یون كنو راونح نالتا

 كتوراوح ندرلنو . رولیرو یاب « ددج دهع » هنعومخ
 هن نوجا توعد هفلناتسرخ یرلکرشم كنوراوح فرا

 .راهما .ردنحاب ندلاوحا یر ,لکدر وکو وکو ندنرلقد لون هدواماعم

 هنورت روطاربعا بولوا رلبوتکم یراقدزا ه لاها كنو راوح

 ندنفرط انحو سیلاقوآ . ررتسوک ییلاح كفلنايتسرخ ردق

 . ردرئارب لکشم یلحو قلغم تباغ شلزاب

 راسا هدم ماوقا یاسور هدیما لوا «قلنانسرخ

 تب و يیدتا هصو هک وح ؛ یدا شمهمهدیا

 نام ولظم E یدرارومهدا ل وق قوقماق A و

 a و ETS و ااف ی هه

 هدنمرر ر «هدرللحم یفاص راتو ۰ یدر الشاب هر | هک تدب ۳3

 یسانم لا ندنحا كرلناتسرخ 9 ۲ و. ۰ یدر ردا تداىع

 ا تایر زراو: وول وا تاجا e : هابمات «تهار»

E esسوقسا چاقر و «س وقسل» ر ههار چاقر  

 هدرل زک سعهلوسهدورلنا .یدرونل وانیعت ) لو هرتم» ر هدنوحا

 راه رطا لوس ها . ردشماسد » قیرطب » هرلدبل ول هرتم نالو

 وا قتل رطل مور نانلو هدهنطنطسق هلا اا نانلو هدامور



 ( مالسا خراب ) 34

 تیک تواوا عملا ه رضو زهف e و

 ندنتملاو :تراتسا ی لک با مکحا کوا ید زا

 یرافدنلو هدنراظتنا یحوهدا رمد و رهق را 0

 هلا لح كناسبع ترضح قرهوا هقالخ كنب راتیط هدلاح
 یاج [۱] یسیدنک سکعلاب . رابداءالشوخ ندنسسلیا یا

EL Eنالما لفاع سدق نیت  
 كهالا» همکحرب ندا لکشت ۰ رایدتبا ملست ۰«سوتالس ینو»

 هنسلبرک هحاح و ماعا یا | هات ندنفیدنل و هد رفک هد «ےیلعوا

 . یدتا مکح

 .یدتبا توعد ینموف هلت چوا مالسلاهلع یسع ترضح
 هتسودنک ی رب هدندران | .یدتا قیدصت ینک ییانوا زکلابیآ

 . یدر و ربخ یلح قرملآ توشر رادقمر و یدلیا تناحا

 هدن رنایتسرخ هک« رداقصلانوعمش یسجرب ندشک کیا نواو
 «ادوب» کردم ) وعمش گیج هدندنا لا رولوا داب «س رطد »

 ردروهشم همان

 .رلرونلوا داب هایمان a یناحا تكاسع ترضح

 ندو رب دلعاط هفارطا هنرزوا یتصو كترلرمغس رلتوت

 . نایدتا علب هسا ا

 اع مولا فا RE Ac نالوا لزاب هب اسع ترضح

 یو ۳ 3 لىجايا نالوادوح وم ييدمش .ردلکد دوج وم

 ینہبش هج س داقتعا [۱ ]



 5۳ ( اینا مرا )

 تاذلاب لکدیهعیات ما وفا زكا قالخا ءوسو ماظموب هتشلا

 نوجما رلناسنا . یدتبا لاصبا هتلافس کرد هلس یولامور

 كح هد | ابتلا. یک ینیدلوا دودسم تداعس قیرط و راد

a hy SRNL E 

 . یدراشمشود

 كمه مش تبعه .یدناراو یدیدش جایتحا هدر كراتاسنا
 كب هلوبق ید نالوا كجهریو یونعم دیمارب هتیرایدنک یلاح
 < توسع ندا روهط هده رصو هتشلا . یدروشو لاک ام

 هنراشتا «ینادس هدلاح ییدالوا هدنلا كنلها هزاتع قفونص

 اک اس تام یک وا یاو
 میقم هدەعسو كلام یبدتسا دادتما كنتموکح امور نزبقلوا

 . یدتا راشتا هدنجما همولظمو هم >2 ماوقا

 ندانالبو بئاصمهحشوب یراقدلوا راجود یخد لنارسا ی
 هدکعا راظتنا هسروهظ دلددحم رب نوجا قمانروق یترایدنک

 . یدا

 هده رش سدق ماسلا هلع یسع ترضح هده رص و هتشلا

 . یدلر و تااسر ندنفررطیلاعتهلا هنسیدنکو یدلک اسد راد

 ندا یدرتک فكناسع ترضح . یدنلوا لازا فیرش لا
 هرلنمشد ۰ یدنلوا خسن یماکحا ضعب كل وسوم تعیرش هلا

 صا هللا تیومو تبحم .عضاو :لج هدهحرد كوص وشراق

 . یدروسدیا



 ( مالسا خم را ) ۲

 قرش هدهعدق ٌهنمزا . ردشعا ند هضافتسا و تیئدم سابتقا
 ندقرش هس غماوقا ندنیدالوا لیس هدراوم هدننب بع هلا

 ا ردا غوا هرربسش وس ماطر یدیحوت ند یراقدل |
 . یدا رارراتح ندیرغح :رارر دشراق هلا تافارخو لضطابا

 . یدزاعلوا سح ررضر ندنو هحتیدم اع اده عم
 رلندتا لاصنا هقرش ندیغ ی راناعوتف راولامور هک اتقو

 هدنراتکلم یدنک . رابدرتک هلوصح جرم جرهرب هدهدناردا
 یرلک دا ح ےتف ندفرطر هدلاح ییداوا یرلدوسعم ددعتم

Oرکید هرارزبتک ی ا عود سن  
 رلدعم صوصح هراناو داحا دوصم فەر راج مثاط ر ندنرط

 ءناندا نالوایتاست "یداب کاسیو ره هلهح و و . یدرلردا اشنا

 ا هام نایس هام تر کالع
 یتلافس هارل اسنا کیدا راو اهد یلاح ییا كرالولامور

ES ۳رڪ . ردتهامس کود من تەو رک ئر  

 . یدرلزعا دع ناسنا یاتسد رز نالوا ولمور ندنراتمضعو
 یو تسعا راب هیره ناو نوجا اونا رسا هاه
 . یاسنا . هلس یراک دن كلاظم یرلکدر رک اور ا
 ااف امور لا ل لاو عنا رم رسا نوو

 د ا ا ن ا اا
 هتسد رص روما یداع هج ردوا ا ءوس . یا ميمعتتالخا

 .[1] یدراردناكبرمشت هتراقالخاءوس هلسین رادوصمدک«یدربک
 هردلکدراکنالباقکیدتا لافتنا ندناتسنانو هرلبلامور كلاحوب ]



 ۱ ( اسا مرا )

 هل. | یتسل رس لاکو هدکمزول لونق نسح ه دنن اه هفاک كب هساّمع

 : رلردهدکملنا ندآ یارحا

 هلع فارطاو یرلقداغوا هراتکالف هو .رایدوچ

 تاش یهدنراداقتعا یرلهملبا تابلو ماود هدلاح یرلق دلغاط

 ن وکو یرانآ یراماب طاع را ا راهم ر تو

 ۰. ردشملبا هظنام ردو

 ی راب دنک ات وک ناشد نمش ر نت رافد ار رک ی

 ریمغسوت . راردا داقتعا هفجهراروق ند اشير و تلافسو

 شمرتسوکققیرط نالوا یراتاجت بس هنسرابدنکو شلک ناشی
 . ردراشمهعا لوق هد 1 هدفشا

 . سراب خسا راد او تر دا ا ی

 هلسالا كنه رش تاحایتحا هحدم ینیدنلو هدلاعوب « ناسا

 رادم هدنسارآ بئاصم هو . زالوا یلاخ ندرادک او مالآ

 هانا « ند ۰ ردند زیرا ا هناکب قحهلوا تلست

 ندلاعو . ردبا راطخا یغدلوا ایر | عیرس یرع كلاعو

 ههبدنا تداعس هدلاعوا كناسنا ءیغیدلوا ماعرب رکید هرکص
 هتل راتلاافسا!تانهزورکب روش ریو کا

 . ردا دعو هورخا تافاکم هراندا لمح هنادیع

 اوا ترضح ۰ ردلد او تسدم حینم < فرش

 ثمب كنتارضح ماظع یاینا .یکینیدلوا قرش « یطبهم
 E تا ردکلام ناف ید ر یرافدشاوا



 ( مالسا خم راب ( ۶۰

 . یدشت هاشم لیخ ندنراحا هدنامالسا هیاس . رایدتا

 ده عم . رایدلاف هدّسم ؟خو تلدلاخ نادانلو هدایوروا

 راب.دس | عارتخا ی وصا ضلاف قرهشار ندلا ی راهبصخیش تعفنم

 . رایدشلاح هکرادت ی راشعت باسا ندزوو و

 كي هسنارف هد (۷۷۷) نو تا | هدنسهب رجم هنس )11۸(

 ع . راد لوا درط ندالحسو ااسا هد (۸۷۰) ندنونج

 راددوم یمسفر كتتدش «نوب E ۱ ندا ر ادکل ییهاسنا

 . یدسا ارجا هدقح

 شلدا ففخح ردق ههجرد رب یرالاح هدهرخا هنمزا

 كلام هدهسا راشلوا هدعاسم رهظم هدهسنارف صوصالعوا

 . راردمورحم ندقوقطاق ناواسم الا هدمراس

 هدیرهش هردول نالوا دع دعاسم هیتسرس هداز كا

 ۱ هغماق یوک رازابو هفجا ی ران اکد DE را هع رایدوم

 . راردزوح

 -ریدتنارضتت ارج یشاطرب ارادو ندا راشتنا هفارطا

 نم نولیم یدب بولوا لیلق لقا یرلددع نوکو هک

 هنهذم ناتسنور یرلیدوه هصاخاب هدهرتلکنا . ردهدقعلوا

 . ردراو را ددعتم نوا بلج

 رف یزلف دلوا لی دف وقطاق تاوان ا داراتفوم

 چاق رب اهد .ردهمنامع كلاسلا ةسورح كلام هک.ردراو تكلم

 تااع ملا عدوا درط ندنکلاع هسور یرااوا هتسچ



 تارخ هد یتسهقاب ترامعو د ی یسدق هلا هلک وق

 هدهدوہدالب .یدنلوالتق سوه كس E زوش . ئدسا

E SL ES 

 ٤۷٩(. ق ) یدلرو ماتخ هدهنسهراح دوه
 اعاش هدنحا ا هنر لاح تدمر .شردوم

 لوق ندنفرط رلرصق كبه وسيع تعیرش ارخۇم ەدە سا

 هسهام یراکدتبا بلص ییاسع ترضح هنرزوا یلدا

 ISU «یدلریترا لظ یک رک

 سولقا مه یروطاربعا قرش .مدقم هنسییا نوا ندنرم

 . یدنل وا رشت همانماظن رب لمتشم یراقح عاونا هدنراقح ندنقرط

 عولط ندقرشم باح « تیمالسسا نال سمشر ارخوم
 دالب كرلولامور هدهرص کیدا قرغ هسدم رون یلاع كردا

 ۱ تل همالسا تموکح اد وو ناطسلف ضرا هل یسفرش

 ماوقاهلحاب نالوادضتس ندهمالساتمات . ید هتل | یلادع
 هدننلادعو تفآرحانج ریز كتیمالسا ماع «یخد دوم موق یک راس

 وا تاو یه 6
 ۵ مو یوا توق دوم نالاق مدوالب اقا

 . ریدسا ماود هدکمروک تراقح

 ناح اف رش د همالسا كلام هدننامز هساع و هوما یافاخ

 هدرلدر ادو هلکع ادادتما ردقه«هسنارفو اساسا اب ضوهس رلروس

 لاغتشا هللا عیانصو نون . رلبدلتروق ندنراقح رایدوم نالو



 ( ماللسا حرا ( ۳۸

 . ردشملوا تداهش هنتر لئان هلغلوا ندنفلاخیخد یح

 شتسرپ یرایدوه هللاثت لومعمندنوتلا كرصبق «رتابشآ ۱

 .یدلدماینهتب رش نولو بلجههمور ندنکیدمتسیا ثمر دتسا

 هب «اش غا سودیه»نانلواهم رتءدامور «كلام نانلو هدنسهرادا

 یسداداو نتمقح ندماظتناقرطرم تتکلع کل یدلرتو

 یتیزح هنورترصق اق غا ندنفیدلوا نعلک هلاح رب لباق راغ

 یار هلباسوتت یلعوایلارتج ماب «نهساسو»یحدوا .یدر دلی

 كرد اتافو «نور» هدهرصو .یدردنول هنس هس رت دوه دالب

 هلن E EOE a هی و
 نلیرتسوک رایدوم هدهسیاشعا هرصاح .یسدق شوتب :یدقاّو

 ا
 . اوا س دلا :یزاقدنالناف هراتلاختد یوا فل
 .. یدنلوا قارحا سدقم تس و طض رک فرشسدق تاهن

 زکلاب بولوا فلت یوسوم كيب زویجوا نویلیمرب هدهکرعموب
 . یدلدا فالتا هدنحتف كسدق یس زوسلا

 هفارطا. رایدوهم هنیرزوایسارخیجنکیاوش كسدقم تس

 هرکصندک دا ماود هنس نوارو a هسدا هو یدلغاط

 . یدلوا رحنم هتاه

 شروش هدرلیدوم نانلوت مدنکل ام امور هکی دل وا تقورب

 یللا زوکنا هدسیرق :ثلس زوکنا هدرضم . یدلروک یولدزاما

 :«سوروسسویلوژ» ندنرللارنجامور .یدلدنالتق .سوف كم



 ۳۷ ( اینا خرا )

 هلک ما لکشت یهسداره تلود «تاذ ما سوده ارخّوم

 -یدتا لالقتسا سک تدمر یخدهدنزود )رانا لا
 کوم لیخر ییدرک هللا ندنناقلعتم یانمشحین «سودره

 تس بودا تعارف ندتاعر هیوسوم ند . یدتا لتق

NS CENA EN1 روم کلا یدنا  
 داوا مارا هم مد دوما نام یه تب

 ندنکیدتنافاستعاو طب یلاحا «سوالخ را»ندراسودیه

 هه یاس دالب .یتلود امور نالوا شع اهدلا یهروس تفو لوا

 ندتقرطامور «سوتالسنو »و یدتا ظش ینم نادا یاس ورد

 یرذارب كسوالبخرا .یدنلوانیعتک احو لیکو ههبدوم دالب

 . یدادیا اقا هدنکلبلاو هلیلج هللا اربش « رت اشا »

 ءابرکز ترضح -. مالسلاامهیلع ابرکزو یم --. ۲
 تاوا یس وا مت سقم رپ یا ایام هل نایت

 یسجوز هدتخوخبش لاح . یدیا رسک نابرقو رازاب تاروت
 . یدبوق یحم یندآ . یدلک هاند یلغوارب ندعاسیا

 ترضح . یدلریو توبنیند همالسلاهلع ی یکیردب
 ۔ یدالشاب کما تحیصنو ظعو هائارسا ی هدننسرفص ىح

 ۔ردار «رتابتآ سودیه» ندیاتسایر هلا رساین هدهرصوا

 هرک وا ةياور یلعو ینسهقاطمهج وز نالوایسانا دلوکیاكنب

 رابحاوشمتسیا كما جاودزا یسهجوز یدنک ییدتیا قیلطت
 ترضح . ردشعا لس شرک ۱ هکشا تفادخ 6و دو



 1 مالاسا خراب ( ۳۹

 دالب ۰ ریتوس یس لرا سویملطب ندبا تموکح هدرصم
 . یدسا ی هه ردنکسا نیدوم كسزوو طض یهروک ذم

 نانو .N ۷ هسبا «ینیلدالف» یلعوا

 هجرت هییانو ناسل ییاروتو بلحرف شم نددوپ یاملع

 راسویملطب . یدلیا عضو هنششناحماتک كنىردب كرهریدتا

 .رلیدتا راشسا ردق هسراتهح ناورقوسنوت ؛رابدوم هدنرود

 1 یدنلو هدد و تسابر هوس فب *ر وّقط نددواد یاس!

 NEA هراس و هل وب راس شف
 كناکفلس ا راسویملطب . یدک هتسهرادا كرنا هدوچ
 یمسقر كرلبدوہ نالاق راز یب ندیرلهرام هیدازوا نوزوآ

 تدشوربج ندناکفلس یرالوا .رایدتک هنیراتیج لبابو یلوطانا
 : هنراغو بهنهدننامزرادمکح مان «نافبا سخوبتنآ »نکیا نمروک

 INS .دفالخو راعا کسر تب . یا
 . یدتلف یزو E رب زخم ۰ علم نا یدڵدیا

 فابرالابر هراس اب وب .یدلدیاقارحا و عج .یرلهحس تاروت

 ییدعممز راغ لی اس .یدنالاشابه داع هس «تسوژ» نالوا

 - رایدنا صصخت هرتسوو

 اشتم نالوا بوم هاذ مان یانمشح ندوال طبس

  «یانمشحین» .رایدتبا لیکشت تموکح رب ادو ی غوارخومو
 ماود هدر ندهنس یرک زو «تموکحو نالوافورعم هلمات

 . یدتا



E 

 سس (اسا دا (

 ۰ سدو هرو [ ARES . یدتا توعد ۳3۹

 غ ودا كن زف یدومر هدهعفدو .یدت ام وګ هه رش

 :E یدلزو E ا هسرزوا یسعا تل هدنرداح

 هتاهن هروثآ تلود هلسس راقلقشراق یلخاد نالوا دوجوم

 ا A . یدلوا رزو رز یرهش اونو رحنم

 0 ا اید هردم وح اینم یر : یا ما

 بسک . یدتنا داغ رقم لیا هک.ردتلود ینادلک یرکید .یدا

 عتسا ندا زاوخا یفلرادمکح هادی تلود ا لالقتسا

 لکشت تموکحر همکشلایوقرصللاتخ لغوا كنسلاو لماب

 چوا نکل . یدلوا میطم 6 | مزواضلاب لود هو ا

 هدو :رصن تح هلکعا فارحشا ندتعاطا قیرط هرکص هنس

 1 تدمر ىا هماقایناعوا هنر بور دلاق رک

 ل لا رار الاسا ی فارشاو الف تو لو بل
 OR DE نعو لاتناد ثرضح .یدتا

 -دص»یللغوا یسهحوم هن ر تل وی تر هربصت تب

 هدف رش سدق مالسلاهیاع امرا هدهرصو .یدشاهماقا ین«اق

 2 نشزاراونها تنم یا سر بار ی
 نوا كنحسولح ءرصن تح . رابدلوا یصاع ید هرصت تح

 E ییلرش نر رب ی نیلک .ییسهنس یحشزوقط

 ینغوجرب كلنارسا ىب . ىدا بیر یسدقلاتیو طبض
 ل هلا هلضرط تراسا رار هلا افدص یتسفاب بوردلوا

۳ 



 ( ماللسا شراب ۳ ۳۲

 كنتلود لشارسا . 6۱۲۶۳ ق) یدنلوا تراغو بم ندقفرط

 هنرارب . یدلدغاط هنرافرط ناسارخ یفارشاو رادمکخ
 ناکسا بولیروتک قلخ ماطر ندرایاداکو ندرابروت |

 احتلا هتتلود ادوم رانالسروق بوحاق ندلسارسای . یدلدا

 . رایدنالب وط هفارطا كناقزح نددافحا

 رک اا ی E ند وح كاسا ود

 ۱۹۱ هدوم تلود ؛یدلاق رصحم هسدافحا كالس ترضح

 تونمد دنا هظفاحم یا دنا یسا ص3 ۰ یدلوا رادان اهد هلس

Eی ود هدو تدم ر . یدلوا راک هبرخ شا و  

EEفراحس یرادمت = هرو [ هلکع | هعاسم هدنساطعا  

 طبض یمظعا مسق E E e را

 یت واعم هاارسای كرابرصم . یدتیا هرصاح ییبرش سدقو

 . ید. ارظن ف رص نده رصاح فراحس هن رز وا

 aE 2 رو و OS 2 4 ع ۳

 راشمو .رل دم هک. د یتحصل كمالسل اهلع اعش نالوا توعم

 یلغوانک هنر هرکص ندننافو كنايقزح .رایدتا دهشیهبلا
 تا بولک یللود ه روت | . یدا كمهنم ه یدعت و

 . یدتسا طبر ه وکر وو

 بانج ۰ رلیدتنا شومارف یههلااوا هس لارا ی



۵ TT O. 

  9اسا ( ۳١

 تپ نالوا یاکترز تاتار یب یک یفیداوا هدشرش
 عورمشم هنلودو ندنغيدنلو هداروا هدهه رش تاناماو سدقم

 ۰ یدرولیاب هلب رظن

 هب صاس هدعب « سلبات الو یختساپ كیهیلنارسا تلود
Eیدورهلل وا دبع صاف تموکحو  - 

 ؛یدرولوا راحود هفالتخاو هقرفت لسارسا ی هدهلبتقو "

 یمهلج و ردا عمه هبهدحاو هطم ی هد هطاار نکل

 2 انار تود یورونلوت و
 نوجما رسک ینسیونعم ذوفن كنهبدوم تلودو عطق یطابترا
 یا ییوتشت لتسزا بسا سما هو

 ؛یدردا تحصنو طعو بولک راریمنس ندراب فرط هرصارا

 هبوسوم تعلرمش E یدرابلوا ۲ ید ره چیه ی

 هده دوې تلود .رایدالشاب هفعاط هت نلسد « لع » یدلدونوا

 هما سا دهس راو اک یا یاب

 رونفوا فرش تاروت هدسدقم تس 1 یدبا نوها ندننلود

 . یدردا تحصن و طعو املعو

 امهیلع علا هدعرو سالا "الوا هبیلئارتسا تم وکیوم

 قوج هحالصا یلاوحا كلسارسا ىب . رایدنلوا ثعب مالسلا

 رایدمهاکید یتحیصت كنبرارپمفیپ لیئارسای نکل .رایدشلاچ
 هرانآ قح نانح تیام : لایدشا غول رفا و ت و تم

 یرادمکحروثآ مان « راسانالاس » یدتا طلسم یهر ا عزا فرج



 ( مالسا جراب ( ۳

 یتاردو لقع .یستاقحو لدع كمالسلا هلع ناملس
 ا یا هل يارا ناما تور
 راهده نوجا قعازق ینهجوتو راریلک هنترابز رارادمکح
 تراز بولک ( سیقلب ) ابس ۳ عن نع ۰. یدراررد ی
 . یدرو ینزف یرادمکح رصم «یدسا

 هشرفتسم یزو یدو هحوکنمیزوب چوا كالس ترض

 . یدا راو یسهحور كس قرهلوا

 یدتسا تاقو هرکص ندن دّسا ۳ هلهج وول هنس قرف

 .ردشمالوالصاو هز یعوح .یدقار هر مرا زا یخ كىو

 لع یروهشم كن را

 اد و زکلا لوق . یدک هتفالخ ی ماعحر یعوا هدننافو

 ہو نوا گرد . یدلاق هدنتعاطا رز كا یراطس نیماش و

 E o تاب اماس یر ندنطس مارفا تا

 هما کیا لمارسا رو وا نادا ت هما رو

 e ۱ هن رڪ د ۳ ادوه هنر . یدلوا مسقنم

 ی قترا e هدماسشاوشا ۰( ۹۹۸ ق) یدلسد ئلود

 ا ا TT ا
 . یدرارونلو هدنراسا و او رلروش

 بولوا فرش سدقف یموجح رقم كهدوم لود

 يا تلودو . یدا یدافحا كناملس ترضح ید یرلکلم

 او یراک ااا چ العدا ترا نو

 .ردسهع و لاما تو رص هلا تایاوبح



 ۳۹ ( ایا مرا )

 ۱:۳۸ = ۱۶۷۸ ق ) یدتا ماود هنس قرفو یدلوا

 هردل افارود كلسا رسا یم رود مالسلا هلع ناماس هللارودو

 نرضح را هنس ۵۳۵ ندننانو كمالسلا هلع یسوم :

 کرم ناملس ترضح یلعوا 9 یدتسا تافو دواد

 ۱ ۱ یدک ر هداح یتیدلوا هدنشاب

 ترضح یکی ردپ -۰ مالسلاهیلعنایاس ترشح . ٩
 ا مح یتطاس هللا توبن ید ناملس

 ناعآ راحالم ندرادلکنف هنحاو اشنا او هدنزکد هدح

 روهشم هالایسهعتماراسو ینایندعمو تورث تقو لوا .یدتا

 هطساوو . یدشرک هئاسانم هلا دنهو هاسهعطق نع نالوا

 کیانوا کلام فک . یدلوا عج ناماسو تورث قوچ كب هی
 زر تمالویه ء یدلا زف ل تودا مسقت هتالو

 قالوک ام نالوا مزال هنخبطم كناماس ترضح هلتدم یآ

 ید ررو

 تس ینم هتنصو كرد کی هس تود نت واک

 دما یدال N نیا ۱
 نها یدتا عضو هس راص وصخ لحس یهسدقم ةع تامالع

 دا هد رزرو تفت :ترد هرروا قلوا كرد مش نوا ص

 راتاقلافو هحاساو تالا ضعإ ندنوتلا توللوا اشنا هاخحالس

 تا هات ناودر هدهنرزوآ كن هاخحالس . یدنل وا عضو

 .یدتباصیصح هعاتسا ی هماعقوقحو عضو تخت ر ندنشیدلیفو



 ( مالسا ا ( ۳۸

 لمع با تاروت ماکحا یخد ماللسلاهلع دواد یک لیئارسا
 . یدردا

 ملات هسنلغوا كنولاط یسهلیق رب نوا رگند اانا رسا

 ندهددش تایرام ند اماود هنس ید هدنرلس هدهسيا رلشملوا

 ا وح یدو اک ع هتسولعب دواد ترضح هرکض

 هتسلرا هتموکح ییا و هتسهقرف ثاسارسا ی هدورلیا هنداح

 ۳ E تیارف یا
 . ردشلوا

 یس هه منا ک هاب و یل رش سدف دواد ترضح هدعب

 هسدق یهراس HIYA تامالع و یهنکس تواب . یدتا طض

 یسیناحور و یمایس زکم كلشارسا ی یساروا ہلکمتا لقت
 . یدلوا

 ا د وهم نطفه و بارسا شب

 قور بودا هراح ید هلا رلنا دواد ترضح . یدنا
 ها رلتا هلغمشح ندتعاطا یسعطق تاقم .. یدلیا طضیت راتپجب

 فصن بوریک ندجیاقینفصن كنيلاها . ىدا موج هنب رزوا
 ۱ یولغا هار ی یه

 هدنراک تارقو هراحم هدهلا هروئآ تلود دواد ترضح

 < یتسلاوح فی رش ماش لصاطاو . یدلبا ناشیرب ی رکسع

 هلهحو و یدک هنکلع تحت . ین رلتمج نانصت و بلح
 دک زلف ترم تاوف نوا اودس ید هدخ یک



 ۳۷ ( اسا خم رات (

 کیا . یدتبا روہظ هب راح هدننیب تولاط هلبا تولاج یک اح
 .یدهلد رابوةح هلادسم تولاح هدکدلک هب یشراق یشراق ودرا

 ق ا لارا ی ندنغیدلوا یلتوق لجوک تاق

 .  یدلقص ك تولاط ۰ یدمهدیا تراسح هغمقبح وشراق

 :یدنادعو یتکحهدبا جوز ئ رف کک هسرد الف مک یتولاح

 كو . یدتا لتقف یو اح یدقیح هنادیم مالسلاهبلع دواد

 كامارسا ی هعقو و . یدلوا رفظم لّمارسا ین هن رزوا
 هد د رص و صوصلا لء . یدتنا بلج یت هدواد ترشح

 تاق رب هدواد ترضح هلغلوعوقو ییافو كاسومشا ترشح

 کا توادعو دسح تولاط هڵاح و . N یراتنحم اهد

 كن ولاط . یدالشا هفمارا تصرف هنسهلازا كدواد ترضحو

 كنيناحور سیر ی هدنرهشهون هاکماراخا هنجوز یت کی زق
 یدصا یرهش بولک هلا ودرا ر كوس تولاط . اب فتا ها

 ی هعقوو . ر ها یدواد هدهسا شعا لف م وک

 تولاط ناطسلف یتح .. یدنشا یکلد هنولاط لمارسا
 بولغم تولاط .رلیدع |تنواعم اک | تقوییدسا موج هنن رزوا

 . ( ۱۱۷۸ ق ) یدلوا فلت و

 تحس هدواد ترشح یطس ادوهس هس رزوا ییافو كد و اط

 لازا روز و ناسحا كالریمغس ندقرط قح بانج . رایدتا

iیاحردنم كروز .یدلواشعا عج یتطلس هللا توبن . 

 , ین یابنا یکید.هاتفللوا یراع ندماکجا و :ثراع ندنا اتم



 ( مالسا مش را ) ۹

 وشراق هنمشد هد هتل دبا: روسلوا هرادا a یر یھ

 یعومع دا نالآ ینمان « ماکح » نوجا هظفاسحم ینراداحا
 یرایونعم طاسرا ندنراکدتا داحا هدنسهرادا ات

 دوخاب واش ناک هدنفرط لاش كطول رحم . یدالوا غياض

 داشایاحور زک نوحا لسارسا ین مون یسهبصق نوتز

 كوس .یدشع ولوا عضو a رهش هشدقم تامالع بول وا

 یارجاوعاجا هدنسهرادا كنبناح ور سم رر هداروا هدرلماراب

 . یدا 0 راردمآ نالا

 دات ا د اا هد رصع یک رکسایوا لوا ندر

 E ESN EEE ۳9 ندا تموکح

 ردا ومشا ترضح یتبعل كلمر هنرابدنح نوجا ا

 «لوتاس»ندطسنیماش مالسلاهلع لس ومشا . رلیدتنا ماحرتسا

 در ی تا یر هاو یدابآ E ی وا یا

 ۰ (۱۷۱۸ ق ) یدالشا
 راسومع نالو هدنفرط قرش كتهعبرش نهم هدهرصو

 موش هنرارزوا هلا رک یلک تولاط . رایدقح ندتعاطا

 امغیو بارخ یتراتحا# قوح كب هافلوا رفظم و یدسا

 ASE اما یو

j eاس ما هیات وار  
 هتعم یدواد ترضح تولاط هسرزوآ یسهصو ثمالسل اهلع

 کبک بدم اسب تب یدروس كن !یاریراادتا د



 Yo ( اسا حرا (

 لوده ي دلرمدا مت و
 «ءاسانم » هلراطس «داح»و «لسر» ندا ترغ هدایزدلا نوجما

 ارد الوار یک یر دم نانو هفت

 شاو شاو هدعب . رایدتسا لف ۳ و ي هاو جیق ٩ ینرهش

 ےس هط ےس کی انوا هل با هعرق بونلوا حت اماع |

 كنالصاح هاا بولر ویضارا هنطس یوال زکلاب . یدنولوا

 . یدلدا كر هرلنا یرشع

 ی وا كفسو ترضح هدنجورخ ندرصم یسوم ترضح
 .یدبا شا ملست همالسلاهیلع عشو هدنتافوو شمرتک ربارب
 ,هدر ییدلوا شملئاص ندنرطیرلشادرف امدقمی | ی دعشوب

 . یدلبا نقد

 هنس زکس یعرکی ینروما كااشارسا ی مالسلاهلع عشو

 . یدلیا اهم راد لاحرا هرکصندکدتا هرادا
 ندعشو ترضح -. مالسلا هلع نوش

 رک ناتوانی رسا ب یاسا عروس
 « یرود ماکح » هرودوا نوجا كلا . یدروللواهرادا ندقرط

 0 اراتعا ندنافو كاسوم ترضح هکرونل وا رعت

 | یددع كرا نالوا موس, ی تا
 كا بولوا حشو ترضح ید ر (SNS غلاب هدرد

 2 رابا تسر نوا کردم سلا هل شا نا

 بودا ماقا همس ییا نوا ا ین . ىدا



 ( مالسا خراب ( ۳

 رک یر یه با دارا یر ا
 هنس قرق هلا لاحو . رایدلوا كاله هللا كلهتسخو بئاصم

 . یدک دامام نطبرب .رایدشالوط هدنرللوج نارافوانس ردق
 هلا مال اهبلع عشو زکلا ندرلندا ترم بوغوط هدرصم

 رات ا تامر هتسدقم ضرا راتو هکیدلاق هدا بلاق

 یدرارونلو هدیاهوشت قو رارب هليا یوم ترو
 لخاد هدوعوم ضرا یرچه نول رسا ی هقش ندنسکا

 . یدمهل وا

 رداق هبرضو برح كرهشنکد اما لئارسا ی هلهجوو
 اش شا ساراتآ و وا

 . یدشتا هراحم هللا موق ندا تماقا ءدنفرط بونح كطول

 . یدتنا هلخاس «دهرش نہ » نلتد « لدرا و
 ۱ هلا رسا ین ۰ یدقح هعاط کد دوش اف كتر مش اح را

 نوره ترضح هوا .یدتا اشاع ین راد E ادوعوم

 اش راد لارا ید یسوم ترضح هده رص و . یدشعا تافو

 . (۲۲۰۷ ق) یدلوا ما هنر كن [ مالاسمل |هیلع عشو هکما

 لاصیا هناعنک ضرا یلارسا ی یهلا صااب عشوب ترضح

 . یدلوا عطقنم یساولح تردف هدنرالوخد هاروا . یدّسا

 ندنافو كاسومترضح ۰ مالسل هیاععشو -..

 ندلوچ یلارسا یب مالسلا هلع مشو ءرکص نوک چوا
 1۳5 نم E هسراک نر هعیروش میده



 ي

 هاس رو اشنا تن هعس دس دم اا ناسد « هلم تامالاع »

 حاولا a توان دوخا یسهق تلم رنو هک یدلوا لوخشم

 نوسلا .نادروحم «هداهشلا توات نالوا یسهظفح .كنهرشع

 . ردرلهساک مش وطو مذم نوجاقشا تر ن

 تعپ رش رار هلبطبس یوال جد نوره ترضح هدهرصو
 ؛ .یدلوا لوتعم سو رش گانه سو

 یسهق تام الوا تقو ییدتا تماقا هدلعر لسارسا یت

N ENSاس طاساو مدفارظا  

 نحو یدا راروق ودرا هدنفارطا كرلن | رادام ارتاد ید

 : یدردک هدکو ا هوو س

 ا ف 5 | جورخ ندرصم

 هحوت هسدقم ضرا هلبا لئارسا ین و یدسا لیمکت یتابیرت

 ندا ۱ تماقا n a هدونعوم ضرا . یدلبا

 E یدرودک مزال كما هب رام هللا هرابح ماطر ندهملاص

 .كح هل دافداصت نادم هدا ترادح هه راج لرل لارا

 دتا اعد د هرلتا و . رایددنا هل سو یالکشم

 ناداس هح دم یراقدنلو هدارحو . یداروتوک هنا رگ هس و

 . یدراردبا نعت هلا واخ تردق نالبریدغاب هسراودنک
 یرلکعهسهدا تعاق هل ندشبدلوا ولردرب كماعطو

 قاسمراص «ناغوص 7 ندنرا فرط .رابدلبوس

SSصز ردقە ی.وم ترضح . را هم تالا ۳  



 ( مالسا مرا ) ٍ ۳۹

 قرەراقح ندرصمیرالسارساو یدلر و تلاسر ندرافرط

 قردلواهیهلاههومرب .یدلدایما یسعا لاصبا هدوعوم ضرا

 مالسلاهیلع نوه یردارب نالیروس ناسحا تعالبو تحاصف
 . یدلدا قشر شو 8

 ینآ ؛رایدتک هنیدزنكنوعرف مالسلااملغ نورهو یسوم
 احریتسع اهدعاسم هلع نع فاما یو توعد هقح قلرط

 ندنراقدنالل وق هدنماقم رسا یرللمارسا رایرصم ا

 ندرابفرط . یدعا هدعادم هنحورخ ندرصمكرانا نوعرف

 ها۳ EE ناب و هر رب

 و هه زا رکاب رسا ی کل ردا هات
 هدهرصوت .یدتکهقعت ند راق را بولوامدان نوعرف هدنرالص

 . بقت . یدک هنوشراق لیئارسا ی . یدایچا زکد ةمکط
 . یدلوا قرغ ,رارب هل رکسع نوعرف نالوا هدکعا

ESرا  
 هدارو هرشعصاوا . یدسا یتا یهیهلا صاواو یدتک هتهح

 ندننداوعكدالمارساین نکیاهدووطینوم ترضح + یالر و
 نالو هدن رلدب ۰ رابدتسا تقلا هوره ترضحو راز با

 اکاو رلیدتالامعا تب ةلرانآ ندنکیدُعا هراب هدرق تارهوح

 .یدتسا دک ا هدنند وع یوم ترشح .رلیدباط

 هنایطس یوال ندناناعا هسدنک . یدنآ ه وص بورق ی رات

 هدعل . یدشتا ا ارقا یو لتق یرافلاخم رهشار



 ۳۱ ) انا خراب (

 هلق ینرادالوا كکرا نلک هاسد یکی كرلنا كرهشود هفوخ

 لارسا ی یرادالج قجوج هلهجوو . رابدر و رارق
 رلردامادعا یرلقج وج تکرا ناغوطیب .رشالوط ین رلهاخ

 یوال یلعوا ینحوا ثك.وقعب ترضح هدهرصوت . ىدا

 .یدلکهاند یسومترضح ندنلص كياذ مان نار ندندافحا

 رادربخ كراب رصم هدورلبا هدهسیا شمالقاص تدمر یسدلاو

 رس ا :یراکجمدا زرض تارا لاک رها
 عیدو هب یهلا ظفحو اقلا هلس ره هلا عضو هنن ورد هقودنصر

 درهم ی.هحوز كاوعرف هدهرصو . یورو تام یعا

 قرهراقج ییاسوم ترضح .یدروک ی هقودنصهلتفلوب هدنراتک

 كنوعرف یوم ترضح هلهحو . یدرووح هارس

 یسهدلاو . یدلو شرور یک راهداز لولم هدشارس

 را یر سا لوتق قلا | و فدک شو ها
 وا ندا شفا بوسنم هتلم کناه ی.وم ترضح

 هفلوا برطضم هافج و روج ینیدلوا راحود كااسارسا ی
 ربقحت ینینارسارب كنطبقرب هدقافوس نوکرب یتح . یدالشاب
 كن وعرف .یدردلوا ی یطق هلا هب رض ر دک درا کک

 .. یدتڪ هنرافرط زاح هلفوخ یتجهلوا لصاو هنعالوق .

 .یدتساجوز یزو كرهدا تاقالم هللا عش ترضح هدرلاروا

 کما جارخا ندرصم یلیارسا ین هله وشت كعش ترضح

 هنسودنک هدروط لبج هدنتع نع نخ هرصم . یدرو دارق



 ) مالسا خراب ( ۲ ۰

 . یداشا ددق شا راز و۲
 تماقا ردق هنس شنوا زو کیا هدرصم لسارسا ین

 رصم : رایدلوا موقر لوس كردا شكت هکدتک . رابدتا

 هلیسح قلوا سنجم راسوسکیه هخدناوب هدا كراسوسکیه
 را طق ۳ نکل .":یدرلردا تاعرو تمرح ی

 ی تفو یرلکدتسا درط ندرضم یراسوسگه كرد هلع

 هب یدعتو ٍظ کرا دتا دغم نم ی

 ترضح. یدلواربسا ادا: هدنلا ك ولنا لارا ا

 نالوا دعو ندقرط قح باج هوقبو قحساو مهارا
 یسوم نالوا ت وکم نوح :كمروت رک یرا | هسدقم صزا

 ۱ ۸ اتلاف هتل ىو لظ ردقهنامز مالسلاهیلع

E مو یی NN 
 ماودددتهذم مالسلاامهناع فسوت و بوقعل . رایدا تسر تل

 هدنقح رنا هک دتکو راراقاب هلراقح رظن شاار ی ندا

 وش درد صم کاکا ی . یدا زار زیرا ی رلافجو روج

 لط اسرفلمح  E SAEsهوم

 رب كبحءهدا صالخ ندا دلرابرمصم ردا عج ههدحاو

 .یدارلشلاق بولیزا هدنتلا هقاش لامعا ندشدالوا یراسر

 ضدا نالوا دعو هن رابدنک بوراتروق ندرل طف ی رلاق

 یدرلرومهلوا قفوم ولردرب هکمتک هسدقم .
 ندنرهلاغوحب هکدتک ااا رام ندفرطرکید



 ۱۹ (اسا را )

 .یدر دا فو ون یتسهلح هب د« ردشلاح ینسهلک كتمو LE ردراو

 یرهلواازج هساردآ نیس رک اهورایدتاراکنا یتقرس لعفرلن |

 ورانا هللا هرص ol رل دد «زکسافقوت نو واتس

 رثاتم هلقمقح ندنکو كتمان هک هرکوص لا یدتا یرح

 یاب یا مان مدیا یار و

 هففوت تح " یالوط ندنفرس لعف كنماش كرهلك هسرارد

 . یدلوا نوزح كب بوقمی ترضح . رایدلیوس ینفیدنلآ
 یار نما هلا بتفس و تود ی ېد د«رد رسا هل رسهدو »

 یلاحكراردب كرلک رصم را ET یدلبا صا ین راما

 تقو لوا . رایدتا ll ےل ثكنمان و هباکح هفسوت

 هفسو هلق و» .یدالشککو ودی راشا ازوک كل ر هما رب فس و

 «؟نسمفسو نس» ادر . یدد « ٩ زکیسم راس یو کمتر

 ی دف تولد و . رایدند

 ُ یدتسا وفع یتسهلح هس رزوا اح رسا كرنا و یدردلس

 یتاقاءتوایرقا هلمجابو ینرارداربو ییردب فسو ترضح
 هدرعم كرهر و یضارا ردق كحهت اف ید تک نیم

 ۰( ۲:۹۲ قر یدسا ناکسا
 هتس ید نوا رار هلا یرالع وا هدرعم توقع ترضح

 یدیصب هحدعوم تو یی قو - .یدروس ری اهد
  یددا ل  تاسدادجا هدو

 ءدنشاب ىا لا ددا را ترا ید او ترضح



 ( مالسا ع راب ) ۱ ۱۸

 اشاره تام ترضح یر دانسان ۱ یک وات
 . یدهمردلس یندنک طقفو یدبنابط یرلن آ هحنلوالخاد

 بودا ققح یغیدلوا هرزوا تفاعو تح كرد ندا

 ندکدروهرخذهلناتف نوهاهرا | .یدلوا نوع هداصلاقوف

 .یدردبوق هنجما كنب رلکوب ی رللد هریخذ ن زسقم لوا یراربخهقشب
 رد بولوا یراشادرق رب كوجوک هدنمسا ناما كنراودنک

 هصحر ید نوجا كناو رابدلبوس یغبدلاق هدندز كنىرل

 U SE لا فرا رک هست جن رضحب وا

 هروک هتسهصح هسک یه نوجما یراهماغاص هلا تات لا

 یدریو هصحر ید نوجا نیما اذهعم .یدرریو

 یرلکدلک اهدر نوجا قمالکا یغیدلوا قداص كنرازوس

 هسرات کلم .یدساهبشی راهمرتک رب ار ی راش ۳

 هباکح هنیرلاباب یتاعر 0 ندفسو ترشح هدرلتدوع

 .رایدریدلس یت ضا یهدنقح یسلروتوک راز كنمان و رایدتنا
 یسعا روهظ كنرالد هرخذ هدنما كنم 3 صوص ا ىلع

 هنسرزواتانیم یرلکدر و هسرارد .یدتنا دسز ین راتس ون

 همان تفسو تیرضح ا ءارب بولا ید یتماش

 رد وشودهراعر نوجما قعوقل :ER ویدردلس ی دن

 یرلکدحل واهربخذ هده رص ییدل ر وه ربخ ذهن رار دار .یدلیوس

 لوب یراردارب . یدردیوقهنجنا کوب كایماسذب یمهلک نوتا 7
 قراسهدزکحمابوردنوک رومأمرب ندنراهقرا رک نا ۱



 ۱۷ ( اسا لک

e 

 ترصح 1 رل دز وص ی رعت كنابورو رایدرمتک هسرو صح

 تم وا کردم ین منسوب یو
 یتالصاح اضف دارلهنس یلوا تولوا ط هنس ید هدو
 . یدنالشوخ ندربعآ و رادمکح . یدلنوس ین راکحهدنا وحم

 ر زو هسدنک سو ترضح کما تافو یر رو هدد رص لوا

 .یدلبا موزت اک | هدیناحیلز ی.هحوز درزو یلوا . یدتا

 یزقر هدنما تحر هللغوا يا هدنمان اشنمو عارفا ندنا

 1 یداک هاد

 ید .یدلوا تکر هداعلا قوف هسیدب هدرصم هققلای

 ریادتكمالسلاهلع فسو قحن | . یدتیا روهظ طخ هدهنس

 هدافتسابحوم سکعلاب بویمر و ررض هرصم .طق 4ل سن ایکح

 هدنساتنا اب ردا ماودههس ید فسو ترضح ۰ لا

 هراراسا یاللصاح "هاضف و یدتا هاه یتعارزو قبوشآ یعارز

 هربخذ نالوا r EA هدرازاسا هدب رل هنس طق ۰ ىدا راخدا

 ۲۰ یدارذنوک هدکلاع کد ا یو و

 ۱ كفسو ترضح هلکعا روهط ۱ هدنطسلف

 رد نوجا قلاب هررخذ یردار نوا ادعام ندنماش یردارب

 رد راتخاو للع نیما زکلا . رایدلک هرصم هانذا كرل

 لصحتم ندنتقرف كفسو بوقعب ترضح.یدلاق هدنناب كنترل

۲ 



 ( مالسا 9 ۱۹

 ۳ یدتسا دشت ی راتوادع یسممر کارو راد

 ندر نوجا دل مدرک ها ع. ا هس و هفم ریآ

 هدروق e سول » بوقعإ ترضح . رابدتسإا ندا
 SE یراکدر و هدهسلایدمتسلا کمر و ندا هب ت( زکسرو ط

 ینکلموک.رابدن | هون وق رب یس و هدن راق دق ج ها رګ .یدل واعناق

 كن رارد هدنرادوع هنراهاخ .رلیدر دشالو هتناق یزوق

 «یلموک ی ناقهتشیا .ید تروق ییسو»هلهج و یرلقدل اندن نغآ

 وص . یدلک نابراکر نکیا هدووق فسو 2 رابدید
 فسو ترضح . و E هرزوا تامصح

۱ 1 
 نوجا قناص هات هلوک . رلیدلوا ناریح بوروک یلاجو
 راددرو و 1 د مصم

 هدنکعاتموکح ران مع نلتسد «سونکنه» هدرصم راتقووا

 نوازوهفسو. یدلانوئاص ییسویربزو كرا ادمکح .رلیدیا

 قوح اک ۱ ندخدالوا یدالوا لر رو . یدا هد اشا کس

 یروصقر چه ك فس وب ترصح کت 2 یدتسا تاعر

 ییدنلو هداروا. معده قرها روا هب 2 دلاع شدا وا

 بسك لارانا هکملدا الا هسح ا

 رهظم یر ندانرقوشا .یدتا تراهم رارا هدا ۇر رعت و تقلا

 بی سع رادمکحهرکصتدمرب .یدتک هتنا را دمکح تولوا وقع

 حلب سا فیعط ید کیسا محام ىد ٠ یدروک ایۇررب



 Y2 (اسا خرا )

 ضاصا .یدتک ندللا لام لا فرط نم ۰ یداراو ی الماو
 بانج.یدلاق ورک ندرکشوربص طقف .یدلوا التم هنوک انوک

 س هرکصتدننافو +. بلک هو یلام : یدربو اتط هو

 ىو E ۲ لعوا یو

 ندقحسا ترضح-- .مالسلاهلع بوقع ترضح --. 6

 کوب صیع یردا 2ٍ لوس .یدنلوا هجون هم وقع توس هرکص

 هدنارح بوقعل ترضح . یدنلو هددصف ءوس لردنا دشح

 .یدوس یهلحر یزق كجوک . یدتک هندو كاال یتساق

 ا دعو یک >ەر و یهلحر هساردا تمدخ هنس ی

 هعرک كوم نابال هده سا شعا تمدخ هنسییلا ید بوقعل

 یزقلوم كرەدى اهنا یفیدالواتداع 0

 كردا تمدخ اهد هسیتلار بوقعب ترضح . یدرو یاب

 لا ندابل . ىدتا عج ینهربشهیبا بولا هدیهلحر

 یه راح كنهلحرو ییاندهلبحر کیا ندافلز یهراح كنال

 كرانو . یدلک اسد یدالوا یا نوا ًاعح هک« کیا نداهلب

 هلوصح یطس ییانواكلمارسا ی کم ا کت ید یراترذ

 ی

 بوقعترضح --. مالسلاهیلع فسو ترضح 1
 ییماننوفسوب ندا دلوت ندنا یک ییدوس هدایز یهلحر
 دو ترضح .یرلاغوا یاس. یداروسهدایز" ندندالوا رکید

 هنکح ها قوفت هنراودنک كفبو صولا یلع.رایدتا دسح

 اا سگ



 ( مالسا خراب ) ۱

 ترضح یموق شرق .یدلک هاند یدالوا یانواو .یدلا

 هنف رطزاخ لوا ندنلاحت رامهاربا ترضح . ردترذ كلیعامسا

 یهمکر بار ۳: را او بیام رک ها خاتم نرم فو

 ماش كىر هلاة:ریزحو هنلئاف نع لعامما ترضح .یدتا ات

ISدال وا.یدلوا ثوعسم هتراهلسق هقلامع نالوا ت  

 رایدلوابلاغ هدفزطیه.یدلساب هغارطا .یدلاغوج یدافحاو

 . رایدسا عفد ند رلاروا یەقلاعو

 ا ار د ال ع یار -- ۳

 یهحوز كمهارا ترضح نر چوا نوا ندندل و

 مها را ترضخ وو .یدتا دلو قحسا یحد ندهراس

 تاقحسا ترضح. یدر و ول EEE یەقفرىزقكىابالىسەدازر ردار

 رد وقع یرکید « صبع یرب ۰ یدلوا یلغوا ییا ندنا
 وح یدالوا .یدلای زف كاعامسا ترضح ی.هحوم صع

 كیوقعم ترضح . رایدلوا كلام هفرط ماش قشمد .یدلاغ
 «لسارسای» هسدافحاودالوا نوحاكنا .رد«لینارسا» یقل

 ا یعات

 هدننافو .یدتساتافو هدنشابش شعزو مهار ترضح

 . یدلاغوح یداضحاو دالوا . یدک هنر قحسا لغوا
 . راب شار هدو د نام

 یوا ت رح اسلا لع توبا ر قورت مخ ج
 لاونما قوجكي هدنرافرط قشمد «یدنا ندندالوا كصیع



orین ی  

 ۱۳ ابا مرا )

 یسهحور هدرصم . یدتسا تارڪ ہر کا روهط لص

 عقاو هدرصم هک هدهتساا شلدا سا ندنفرط را

 E SEAL نیک وا رلالب ضش لااا

 ندرصم «مهاربا ترضح . یدتا هده هراحهدرب هدنم سا

 مان نحرلا للخ ییدمشو هدسدقم ضرا تدمرب هدنندوع

 وا اس دا ماقا هدا یا ناک هد فقه

 موقع )و نادم وم هسا وف رک ها با تر

 . یدراردا تیاعر قوح یالوط نده رکسع

 هدمودس دالب نالوا هو كط ول رحم ی طول ترضحب

 یتیدلوا التم كنسلاها هدهسبا شلوا لوغشم لا توعد

 ندقرط قح باج ندنشدامهلوا ردتقم هعم یهعنش لامفا

 ECD قاتل ی
 . یدلس هلوا صالخ یتب لها هلا طول 0

 ثميهارب ترضح — .مالسلاهلعلیعا ساتر ضح. ۲

 اا ترضح ینا روغ رک ق و ین وب
 .یدشمامهلوالئان هدالوازونههدلاح ینیدل وا لصاوهنشابناسکس

 | ترضح ندنا . یدالشغاب همیهاربا یرجاه یهبراح هراس

 یلغوا هل :ارحاه هراس .( ۲۹٩٩ ق ) یدلک هاد لیعاسا

 هلن رحاه مهاربا ترضح . یدتسبا یرادعمو یدناقصق

 مهرجهدنداوج کم تقولوا .یدقارب هذکمبوروت وک عاسا

 زق ندرلنا لیعاسا ترضح . یدا راروسدا تماقا یراهاسق



 ( مالسا خم را ) ۱۲

 - زا رکف لامعا نوا زی ندزجاع یرداق .نددسافیبح

 ندراش رک: دساداحا ارش مدنداعما رنک

 یرک ارشا ندیراب فرط زس هکوبلاح ؟مهدیا فوخ نوجین
 كم رشهقحبانج راشنابلوا دراو ناهربایو باتکرب هدنقح

 قحا کا تنما هقزف یناه . زکسروما رذح ندنذاخا
 رک نو رکب ۳٩ ےک ات هسق وا :یمرادختوم ؟ زذا رسلاو

 ناعا هقح بانج . زکیریو باوجاکب زکهسیاردتقم هکردراو
 ؟ یشوب رلهسمک نها سلت هللا هلرش ین راداقتعا بودنا

 لصاو هتاده هار ؛ردرلن | «نالوا ناماو نما ناباش هتشيا

 «۰ نزلا 1 نالوا

 نالوایرلرادمکح و یرلرنادلک مهاربا ترضح هلتروصوت

 ندنفیدالوارأترکراک هدهسیا شمشاضوالیخ عاق یدورم

  هس ردهج یاس فر اقا هلردو یدتا كرت رخ

 هدن ولج كنبررهش هفروا ییدمش یک ( هنسهعطق بروس )

 .یدلبا فقو تدمرب هلکمم اتافو یرد هدنرهشنارح عقا و

 - ابوح هدارو .یدلک هتسیداو (ES NE هب یھلا ص أ هدعل

 ترضح یسهدار ردارب هنرزوا عازترب یرلفدراقح ثكترات

 ناسحا هند یدک تكنسداو :ناصنک ..یدلریا ندطوا

 ضرا»هب یداولوا نوحکنا .یدلریدلس ند رابفررط ینج هنل وا
 . یدلریو یراما « دوعوم ضرا .سدقم

 نا هدقشالوط مدنراهونج كق ضزا هدر



  O TOTیه جت ۹

 ۱١ ( ايا رات )

 ۔ادمصتاقفوت هدک اردا یتحویننجهلوا اص هتیهولا كرایش
 كتانعو فطل ! برا » كرهدبا ناَها یتفیدلوا جاتح هبه

 « مرولوا ندنسهیز لالض باحاهدن هسزالوا ماده ریهر

 كباتلاعباتفآ ءیهادرف .یدتسا ماحرتسا یهمناحس تیاده هند

 ؛ردلالواو مد هتشل ۱ » یدروک یتیدلوا ١ علاط ندقرشم قفا

 بورغ ید .كسمشیح | .یدد « ردکوس اهدندنرارئاسو

 دره ود هنموق هحروک یغیدلوا ورم هنسرارکید هدتنوسعو

 دک كرش هن رت رضح سدقتو یلعت ملاس ارس 1 موف و
 هب وامس مارجا «ییکهیضرا ماسجا ۰ ےیرب ندرلیش رکا

 هب زا مکحرب ؛ ردجا تح هعرت رب .هعناصرب ردیدم یحد

 ۔رضح یلامآ یعدیمو عناص كنانکع وش ےک 5

 سم هالات هللا ناداراب یرلربو یراکوک » هللا هجوت هرات

 هاللعاو لجا تاذ نب ؛مدلبا صالخا ههجو هیحوت قرلوا
 . یدد « کد ندرلندبا داتا كرش

 همالسسلاهیلع مهاربا هددحوت سا یعوق هنرزوا كلوب

 هکی دید هرانا مهاربا ترضح.رایدالشاب کما هداج وهمصاخ

 کلا کروا هلداح یءهدتسادحو كقح بانج هلع »

 هل زکی رلدوصم ین. یدلبا تیاده همقتسم قیرط ین 00

 رذح ندراشزککیدتادع كرش هالاعت صباو. رکی دیه

 تیاصاررضرب چ حس اکو را 0 3 قلعت هلزا تبشم .معا

 نما های. ردع نش یه : یماعقاع و کن ا



 ا ») ۱۰

 .لبایهدننرف یرم تارف هده ر صوب . رلیدالشاب هغمشوق كىرش

 كنبرهش لصوم ییدمش .هدنرانک كنبرهن هلجدو یرهش
 هدا وس ء یعوق طمهدلباب ِِ e ون هدنسوشراق

 .تبون,تبویسلاها تکلم ییاو .یدرروسمکح یتلود 3

 د ا ینادلک هدلباب هدعب .یدراردا ها رک

 رلنوب .رایدلوا كلامهقراعمو مولع كنموق طس بولو توفق
ej 2 ۰۰ 

 - راردنا دعت هموخ ا راش | یھدم یوا ود

 هسلع مهاربا نوجا توعد هقح قیرط یران | قحبانج
 هلع میهاربا . یدتبا لازنا فح نواو درک و لا

 هدننس رفصاهد را لغوا كرزا ندنسلاهاناتسنادلک مالسلا

 ٩ ۳ تن هنتم س سا لالدتسا تكهاربا ترضخ

 كنمزو نامسآ لالا نوجمایسمابا ناشسک هددنحوت ا

E0 عیادب وتاقو ج  eو یاب و  SES,یتملظكنهحک .  

 ۲ ی هیهزابو دراطع یرظ هديا هطاحا و

 هرطاخرب هد « ؟ ردم ون مد ع » هد ها لو یدخحا

 یدههلب وان « هحشروک ینکیدشا بو رع هدهسلا نو روطخ

 دام اد ونعم ل هده رد موس یرلش نالوابوغو لوفا

 ندقرشبناح EE :یدتا یربندهرطاخوا هند « معییا

 رشقحن ا .یدد 1 ردلا واو ےر « یورک ےک دوا هدقم وط

 نالوا تاسهدنلاوحا هاکعا بو ع نت را فا درکیم یر



 سم یتیم یی ى قت

 ۹ ) اسا ےرا (

 ۰ ادم رب حش سم كا وص ٠ یدشاط را کد ءرل ەر

 هک تولوا: قره اهاف ولج ادعا نمرات القا

 بولوا هدنجحما ناکرتشم ماب یلغوا كحو ترضح یت . یدالاق

 تجارت ییمرک DT مرور ی را
 ی تا هب د «ردق واحلم ر هقشب ندهللانوکو 1

 یللازو ةياور ىلع . یدتسا كاله ین آ بولک هفلاطرب تیاه

 ی دوح ید هنفس یدک :راوص هرکصندقدروط ردقنوک

 . یدلوا صالخ راکه دنا .یدروتوا هنرزوا كنغاط

 --. ثشاد:عاس .ماح :یرللغعوا كحو ترضح س. ۶

 ندنرالغوا چوا كحون بولوافات رلناسنا رکید هدنافوط

 لصاحندناذ چواو رش عون هرکصندن آ هلغمالاق هسمک هقشب

 قالطا رشلاوا نکا همالسلاهیلع حون نوحکنا . یدلوا

 و
 .یدردا جوزت هلی راهریشمه یدنک یهلایغاات .حون دالوا

 ماتسا ندرران و: . ,یدلبا راشتنا توو نی .یدلافوح عرش رف

 یساباب ثكنلها نادوس ید ماح « كکرت لئابق ثفا .تبرع

 . ردشلوا

 السنهیلع جون  مالسلاهلع مها ر 2

 ناتموکحو اشنا رارهش کو يدنا کپ رش لس ٤
 راناسناهس هغدشاقازوا یرود نافوط نکل . یدنلوا سبسأت
 اک یرلت یراقدباب ندشاط ,ندجاغاو هفعونوا یالاعت قلاخ



 ( مالاسا خراب ( ۸

 .I یدوق هب روصو لکش وشا هدع) . یدتا بلق

 E لس ا توس یک تاک ؟:گتعم

E EE E 

 هن ء«یدنارا ندقار وط یزس لاغعت هللا . شملق ربنم جارس

 .ردکح هلبا ارت هدازجزورو كجءهدبا هداعا هغار وط

 رللو عساو O 97 . یدّسا طس یخرا هرس قح بانج

 وو هبوست یزکناصوصخ ۇر وا كرهدبااشنا راهداع هوس و

 نکنه نامات عرد کتادر

CaNسا ی ی  
 اکیهدنوعدا موق !براب » : هکیدنا تاحانم ضرع هاهجو
 بس نوجا یدنک هداقع راد یدالواو لام . رلیدتسا ناصع

 . رایدیوا هراس ر نامارا هّتشر هقش ندقلوا نارسخ

 عاقا هدنید ماو كب رخ هدیهلع یمأت لقابنا هد

 «عاوس .دو + E ا » ؛رابدتا داسف
 یرلن آ هد «زکیهعا كرت یزکیراتس یهدنمان مسن «قوعل .ثوغل

 یرابادعو تا كاله یرالاطو نس ! برا . رابدلیا لالاضا

 « . رترآ

 در دارا تام یاد ا كحال و
 فرطی 1 تقفحرر ندقولحممراراب هاسنا هاو یبهنا اشنا

 ناف وط ه ی یهیپلا اوا یدللوا یا ندراب

 .یدعاب راروماب ی انا و E یدالشاب



 ۷ ( اینا رات ر

 اللصا ا لولح .لحاییدتنا ریدقت كقح بانج

 O نام و در
 ن تایراو لعلها ءزس رک۱ .زکبدا داشا

 »۰ کد دردیا قیدصا 6 رلکدید
 یگ کک

 : هک یدید كرهدا تاحانم هقح باج حول تزضح

 ؛ مدتبا توعد همیقتسم قیرط زودنوک هحیک یمعوق ! برای »
 یهدنافرب هقشندقمرت را یبرارارف ندتعاطو ناعاك ران | متوعد

 یرلنا هلدصقم یرلهلوا لا دکنارفغ تمعن . یدالوا دضفم

 نوجا كمهمتشبا یم وعد مهسبا شعا توعد هدیحو تقوهب

 نوما كمهمهروک یعزو « رایدنوط هن راقالوق ی رلقمراپ
 ندا وعدو رارصا و را ویک رای ووو ا

ER GE NT 

 و بورغاح اش رر نر مدنوط یل رک هاک دک هاک

 سدقا تاذ کا رافغتساو هوت E E : هکمدیدو

 رافغتسا . ردا قرغ هنتجر یایرد یرارفغتسم یرلترضح
 عدنسهجرد EY جاشحا هزبس قح تاج ید

 . نوسرو راوص راقآ .راناتسب موم . نوسریدغا دوم
 وا تاوتلئات كرهدنا ناعا هقح تاحک .یدل وا اه هرس

 هرزوا هفاتخم را اوطا یّزرس یلاعت هللا E E وسود

 ا هساذغ تاک ندنلاح رصانع : یدناراب خردتلاىلع

 هلا تاو ك تیاچ + هغضم اع + هفطن . طولخا هدیاو



 ( ماللسا خراب ( 1

 ۳ لا هقح نده اهاوقابقاحتو اا زوم یا . یدیا
 هن ربكقح نيد .یدشراف هللا تافارخو ریطاسا .حیح داقتعا

 به ضرا 99 کی دلک هر هج رد ی N معاق كالتسرن تم

 ۱۳ دا نت رم ده تای: یاقیشود هک ارضا ملا
 تطا لاک یراترضح یلاعتهلا قح | . راندتنا قاقحتسا سک

 توعد هقشح قیرط وان ۲ نورد ورد هم وق رب دف 2

 رافغتساو هوت هلبا لمأتورکف و ندنکدمهاناهذخ اومراع ودهک دعا

 ثكخا لیکسو تذعت نربکغا لاتهما هدهحرد كخموا
 ا هوعد یول ترضح ندنشدلوا رباغم ههللاةداع

 .یدتاتوعد هتباده قیرط یموقهرثو نبنس مالسلاهیلع حوف

 ادا ماع «ماح یرللغوا کلا . یدالوارمثم یوعد نکل

 هدناصعولرش یسقاب . یدلباناعا رهسمکزآ كبو یراهجوز

 رابدل وا قبال هب یعومع باذعر و رابدتا ماود

 هللافرطنم مالسلا هلع حول --. حوت نافوط -. ٩

 لواندندورو كل رخآ باذع ابو كداف وط » قرهنلواثعب هتموق

 . یدتا قلعتفرش شالا سا هدنقح « یسعا رادنا یتموق

 : : هکی دید هنموق حول ترضح

 هقح بانج . مری و مئوعم ندنفرط هللا هزس ! موق »

 کد ا کام ندتفلا هنن صا ا تداىع

 ۳ و شا ی یک اا یک ا دی یخ

 .نوساد حار دو هب امم لبحخا یزس هلا قرر تعسوو تفاعو



 ° (اسا مرا )

 مدا تقلخ N الثم . ردراشمتا نمت هعقو

 رابتعا رات سار مالسلاامملع یسع دالبم هدندزت رایوسع
 ةاللصلا هلع دم نصریمغس هسلا هبماللسا ما وفا 1 ردشلدا

 مم رات ادم ی راتر حم ههرونم هنیدم قهر کم كمالسلاو

 هدرئاو ۰ راردهدکعا دادعت هلا برق روهش هدیوو راستعا

 . ردشفلوا لوق یرش "یرج ےرات وشا یخد
 یدالواكمدا ترضح --.مالسل اهللع تبشترضح ٩.--

 اه رادلاحرا .یدیا عیطمو طاص كلا مالسلاهیاع تيش هدنجگا

 ندنفرط قح بانج . یدلک هتش كلربمغس تقو یرلفدروس
 تولوا وقر یتموتدبام چ دد ب شوا لاو

 . یدیا رازمبا كرش هقح باتج
 ا رد مالسلا هبلع سیردا ترضح . ۷

 نب خونخا هک.ردندندالوا هدنطب یحنشب كتشترضح مالسلا

 قح بانج . ردتیش نر شونا ن نانیق نب لیالهم نب درام
 لازلنا فح زوتواو یدلریو كلربمغس ید هسیردا ندنفرط

 و

 مالسلا هيلع حو --. مالسلاهلع حو ترضح ۰ ۸
 هسیردترضح هدب ینجوا یسهلالس .ردرشلاوا یذکیا
 ن كمالن حوت هک.رولوا رحنم هتش ترضح هدنطب یر کسو

 نامز . رد (مالسلاهلع سیردا یعی) خونخا ن اش وم

 شلدبارامعا یزو ریو شملاتوچ راناسنا یرب ندمدآ ترضح
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 . یدلوا یزاب دیحوت ید نید نلیدبا داقتعا لوا لا هد

 تقو ردقه نى دهه وب ترج E تب دا رطتشا

 . ردندلئاسم نالوا فالتخا راحود هدایز كا ییدا روم

 تتکءهدلاح ییدلدبا نیک هنس كس ناسکس ندنفرطیراضم

 هوا هام (2۷۹۰) دارج كمدآ تقلخ اش ندهلسارسا

 رامشا سڪ ناخرولا ناب هک .ردهدکلدبا ناس ییدلوا

 . ردو «ندنا

 جاتح هرل صع باسحو دعى ی هل بلاوغ جد نکس

 بلاصندنلاح علام .هنلاح علام ندالاحزاغ كضراو ناس یضیدل وا

 قجهلوارقمهنایح هدنرزوا بویلغابقواقرب ءدعب « ی-معهنلاح
 كناناوحو تالاب تیام « یمللا صفات كنترارح هدهجرد

 نام رلهنس هلرانوسلم نوجا یسغلوا نیوکتو قاخ احردتم

 نولتتروق ندنواد لاح كناسنا هحنلوق دلرلنا ۰ راردهدکما
 ٤ کد لح ؛ندشاط الح ابو عولعقم یاوداو تالآ

 نوجمالوصو هدع هحردرب كحهدبا لامعا ندرمدو ندحمشوط

 . ردشملبا رو رلهنس كس زو هڪ

 هاغلواشمالروس نا یشرب شادهمدآ رات هدهد رش ا

 د ونا لوف را ا یھ
 . زکجهدیا ذاحتا ساسا یروہشم ے رات ًاعابتا هنیراتخا

 ۲ رب قو رعم هش راد نک موقره هرزوا قلوا خراب سار



 س ) اسا 0 ۱

 نالوا و مادرف كاناق وام ا طی تاج : یدارب /

E : 

 یک یی باج ت ماا د
 .یدتازاتم ندناقواخم راس ای لقع اکآ یدنارب

 هشار .یداز کلا مدآ طقف . یدنرگوا یمسا كشر

 ىدا راو سانا

 ترضح یرلت رطح یلاعت بحاو --.یوح ترشح --۳

 تكنهونمه نالو هدتنح . یدتا شا و یدار یارح

 ید ےک اقام هعونع م کلا یک
 لرد نخ ی ورخ ند اویو وا ی

 كناو یوح ترضح هلساوغا كسلبا نالوا ى ف
 هب صا كقح بانج .رایدتسا لک اند ءو :رحشمدا هاش وشت

 .رایدنلوا جارخا ندتنج هلراهلوا شفلو هدتکرح فااخ

 هدصضالوإ نداوحو OE ا مدا تیرذ وزو

 - یدلک هاند دالوا رشکیا هرزوا قلوا زق یر هغ ارا یو

 - یدردنا جور هلا زو ناک هدنطب گد فكرا نه یا صااب

 ر ع یا یترذ كمدآ ترضح هلروصو

 ردفا زواجت ییب و دنا
  نوماغیلبت هنرذیتح نيد ندنفرطیلاعتلا .مدآ ترضح

 گكنالامت هللا *یداردن وک تف نوا هتنودنک 0 رومام

 ۰ یدثا غیلبت ه ارد ینسهللح سماواو نیک رم « یغاراو



 € مالا مملع ایا ران ل

 .یوح ترضح . مالسلا هیلع مدآ ترضح . ماعتفلخ : تاجردنم

 حول < E و تی ما تیرذ . یجورخ ندتنح كناوحو مدآ

 RE EE ۴ «لیعایسا « 9 ون نافوط فای « ماس « اح یرللغوا كحول
 0۳ <« لسومشاو وب .نوراه < یسوم ۰ فقسول « بولا «بوغعل « قحسا

 مالا لع یسع « ی ایر د « ناو دواد

 یراترضح یلاعت هللا زکلاب هدلزا -. لع تقلخ -0

 یتطلسو تردق . ید.غو یشر هتشندهللا ؛یدا راو

 ام راودو . یدتسیا.تامر دلم یتمظعو تمکح. تم رتیم ول

 قاناویح هلم ابو یتارشحو كامسا .ینانابنءیرب ؛یرلکوکهدهق
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